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Przebudowa ulicy Pade-
rewskiego w dzielnicy Nowe 
Miasto to kolejne zadanie 
w ramach programu „Wał-
brzych na nowej drodze”, 
obejmującego modernizację 
wałbrzyskich dróg. Do poło-
wy października w tej części 
miasta zostanie wymieniona 
konstrukcja jezdni i chodni-
ków, przebudowana zosta-
nie kanalizacja deszczowa, 
wymienione będzie oświe-
tlenie drogowe. Rewitaliza-
cji zostanie poddany skwer 
przy ul. Piłsudskiego. W tym 
miejscu pojawi sie również 
nowy przystanek peronowy. 
Wartość robót to prawie 2,5 
mln zł.

- Gmina na inwestycje 
drogowe w ramach progra-
mu „Wałbrzych na nowej 
drodze” wyda w tym roku 
ponad 100 mln zł – informu-
ją przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu.

Na koleje utrudnienia 
kierowcy natkną się w wał-
brzyskim Śródmieściu. W 
związku z modernizacją 
placu Magistrackiego w 
Wałbrzychu, do 20 sierpnia 
bieżącego roku zamknięta 
będzie ul. Słowackiego na 
odcinku od skrzyżowania 
z ul. Limanowskiego do 

Następne utrudnienia
Rozpoczął się kolejny remont drogowy w Wałbrzychu. Do połowy października potrwa 

przebudowa ulicy Paderewskiego, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego 
wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego. A na ul. Kolejowej, Chrobrego 

i pl. Grunwaldzkim naprawiane są ubytki w asfalcie.

wjazdu na pl. Magistrac-
ki (wjazd na tym odcinku 
będzie możliwy tylko dla 
samochodów dostawczych 
oraz mieszkańców). Na ten 
okres ruch zamienny bę-
dzie odbywać się ul. Dro-
hobycką (zmiana ruchu 
z jednokierunkowego na 
dwukierunkowy), następ-
nie ul. Dmowskiego (droga 
jednokierunkowa), a na-

stępnie koło ratusza w ul. 
Sienkiewicza.

- 21 sierpnia ul. Słowac-
kiego zostanie otwarta. Ruch 
odbywać się będzie przy pro-
kuraturze na pl. Magistrac-
kim, następnie w lewo przed 
wjazdem w ul. Gdańską 
(obok Biura Komunikacji UM), 
a następnie w prawo w ul. 
Sienkiewicza. Zostanie nato-
miast zamknięte skrzyżowa-

nie Kopernika – Dmowskiego 
- pl. Magistracki. Ul. Koper-
nika będzie drogą ślepą, 
dwukierunkową, z ogranicze-
niem możliwości wjazdu. Ul. 
Dmowskiego będzie ślepa, 
dwukierunkowa, a ul. Droho-
bycka powróci do pierwotnej 
organizacji ruchu – wyjaśnia 
Anna Żabska, asystent prezy-
denta Wałbrzycha.

(RED)

Ul. Paderewskiego w Wałbrzychu będzie zamknięta do połowy października.
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Jakiś czas temu zdarzyło mi się 
rozmawiać z kilkoma kolegami, 
emerytowanymi policjantami, pra-
cującymi swego czasu  na różnych 
stanowiskach w komendzie miej-
skiej, komisariacie I i III oraz w byłej 
(tak jak ja) komendzie wojewódz-
kiej policji w Wałbrzychu. Rozmowy 
nasze dotyczyły m.in. problemów 
z jakimi boryka się współczesna 
policja, a konkretnie, coraz liczniej 
ujawnianymi przypadkami łamania 
prawa przez jej funkcjonariuszy. 
Oczywiście, nie wszystkie tego ro-
dzaju informacje są potwierdzane 
przez policyjne kierownictwo, a 
spora ich część nie zostaje potwier-
dzona również w zapadających 
czasem wyrokach sądowych. Nie-
mniej jednak zjawisko patologii w 
policyjnych szeregach jest faktem, 
natomiast istnieją poważne rozbież-
ności w ocenie zasięgu tego wyna-
turzenia. W pewnym momencie, 
siłą rzeczy, rozmowy nasze skupiły 
się na problemie związanym z trud-
nościami w dokonaniu oceny, kogo 
można uznać za przestępcę i na ja-
kich podstawach. W zasadzie wszy-
scy mieliśmy identyczny pogląd na 
ten temat, który – oczywiście w ol-
brzymim skrócie – tu wyłuszczę.

Otóż z formalnego (procesowe-
go) punktu widzenia przestępcą 
jest tylko ten, kto zostanie skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu, za 
czyn niezgodny z przepisami karny-
mi. No dobrze, zastanawialiśmy się 
jak zatem nazwać tych wszystkich, 
o których policja wie, że prowadzą 
działania przestępcze, ale informa-
cje o tym znajdują się jedynie w 
policyjnych kartotekach operacyj-
nych, do których ani prokurator, 
ani sąd dostępu nie ma. Dzieje się 
tak, ponieważ czynności operacyj-
ne są działaniami niejawnymi i nie 
mogą stanowić dowodów w pro-
cesie, chyba że efekty pracy opera-
cyjnej uda się przekuć w konkretne 
dowody winy. Ale nie zawsze – z 
różnych względów obiektywnych i 
subiektywnych – jest to możliwe. 
I co wtedy? Jak traktować np. po-
licjanta, który nielegalnie zatrud-
niając się jako ochroniarz (na czas 

Szum, a nawet monotonny 
grzmot morza, działają na mnie 
odprężająco. Obserwacja prastare-
go, odwiecznego elementu ziem-
skich żywiołów i fal niestrudzenie 
przemierzających przestrzeń od 
horyzontu po brzeg, wprowadza 
mnie w nastrój re�eksyjny i wspo-
mnieniowy, chociaż patrząc na 
morze lubię także snuć plany bliż-
sze i bardziej dalekosiężne.

Bezmiar wód sprawia, że z lep-
szym lub gorszym efektem staram 
się zapomnieć o nieprzyjemnych 
zdarzeniach, chorobach w rodzi-
nie, politycznych wstrząsach, bła-
zeństwach opozycji, obłudnych 
„obrońcach życia” i pogłębiają-
cych się podziałach w narodzie. 
Mało (a nawet w ogóle) mnie wte-
dy obchodzą taśmowe afery i pre-
zes z Żoliborza, który nie spocznie, 
dopóki nie zobaczy krwi Donalda 
Tuska. Śledząc fale odnoszę wra-
żenie, że czas się zatrzymał i chcia-
łoby się wtedy krzyknąć: chwilo 
trwaj!

Na plaży w Rewalu wyciągną-
łem się z moją druga połową (już 
chciałem napisać „połówką”, ale 
byłoby to dwuznaczne), kon-
templując morską wspaniałość 
i dostojność . Teren w środku są-
siadującego parawanu zajmuje 
kobieta z siwym mężczyzną. W 
pewnej chwili zatrzymuję na nim 
wzrok i mój spokój zostaje zakłó-
cony. Najpierw nie zdaję sobie 
sprawy czym, ale szybko zakrada 
się myśl: chyba znam tego czło-
wieka, albo jest on bardzo podob-
ny do kogoś, kogo znałem wiele lat 
temu. Nasze spojrzenia się krzyżu-
ją, ale plażowego sąsiada nie drę-
czą chyba bliźniacze wątpliwości, 
bo opuszcza spokojnie koc i wę-
druje w kierunku morza. Czyżbym 
się pomylił? Kolejna myśl: a może 
to ja tak bardzo się zmieniłem?

Byłem jednak prawie przekona-
ny, że się nie mylę i postanowiłem 
doprowadzić sprawę do końca. 
Nie chciałem sobie później wyrzu-
cać, że zaprzepaściłem być może 
ostatnią szansę spotkania z daw-
nym kolegą, z którym zajmowali-

Pogwarki emerytowanych gliniarzy
Janusz
Bartkiewicz

dyskoteki) w lokalu rozrywkowym 
(np. w Szczawnie Zdr.) masakruje, z 
zazdrości o dziewczynę, spokojnie 
bawiącego się uczestnika dyskoteki, 
traf chce, że syna innego funkcjona-
riusza? Jeżeli kolega policjant pobi-
cia tego nie zgłosi, to czy sprawca 
pobicia jest, czy nie jest przestępcą? 
A co będzie, jeżeli sąd uzna winę 
tego „bramkarza” (czyli fakt pobicia) 
za udowodniony, ale odstąpi od wy-
mierzenia kary (jest taka formalna 
możliwość)? No, w tym przypadku 
nie ma żadnej wątpliwości. Fakt od-
stąpienia od wymierzenia kary nie 
oznacza uniewinnienia, a więc taki 
niekarany jednak przestępcą jest.

Nadal jednak nurtowały nas inne 
możliwe przypadki działań prze-
stępczych, które nie zakończyły się 
prawomocnym wyrokiem sądu. 
Na przykład do organów ścigania 
tra�a zawiadomienie i wniosek o 
ściganie za dopuszczenie się czynu 
zgwałcenia, w wyniku czego orga-
na te (również na podstawie pracy 
operacyjnej policjantów) stawiają 
delikwentowi zarzut oraz występują 
do sądu z wnioskiem o zastosowa-
nie tymczasowego aresztowania, 
co sąd uznaje za stosowne uczynić. 
Jednakże, na zastosowanie aresztu 
do sądu wpływa zażalenie, które sąd 
uznaje (nie odnosząc się oczywiście 
do kwestii winy) za uzasadnione z 
powodów naruszenia zasad pro-
ceduralnych. Powstaje pytanie: czy 
taki ktoś jest przestępcą, czy nie? 
Wszak wyroku skazującego nie ma. 
Jeszcze gorzej jest, kiedy po uchy-
leniu aresztu, ktoś taki szybciutko 
pobieży do osoby pokrzywdzonej 
i sposobem znanym tylko sobie (i 
funkcjonariuszom operacyjnym po-
licji) nakłoni ją do wycofania wnio-
sku o ściganie, co też osoba taka, 
uznając „ciężkość” użytych argu-
mentów, pośpieszy do prokuratury, 
aby to uczynić. Wówczas prokurator 
nie ma innego wyjścia, jak postępo-
wanie umorzyć, czyli zamknąć dro-
gę do sądowej oceny, czy mamy do 
czynienia z przestępcą, czy też nie. 
Czy w tym przypadku zwyciężyć ma 
prawda formalna, a więc z powodu 
braku wyroku, delikwenta naszego 
za przestępcę uznać nie można? 
Czy też prawda materialna, a więc 
wiedza o faktycznie mającym miej-
sce zdarzeniu przestępczym, które-
go jednak - z powodów formalnych 
- udowodnić nie można było? Bo 
fakt zgwałcenia zawsze jest prze-
stępstwem, niezależnie od tego, czy 

sąd będzie miał okazję nad sprawą 
się pochylić, czy też nie. W tym przy-
padku również zgodnie uznaliśmy, 
że prawda materialna musi mieć 
pierwszeństwa i osobę taką za prze-
stępcę uznać musimy, chociażby z 
powodów moralnych.

Zdarza się też, że nawet jeżeli 
ktoś tymczasowo pozbawiony wol-
ności otrzyma odszkodowanie za 
tzw. niesłuszne aresztowanie, to i 
tak w ocenie moralnej pozostaje 
przestępcą. Jest tak dlatego, że 
przyznanie odszkodowania oparte 
jest na uznaniu, iż - wydając posta-
nowienie o tymczasowym aresz-
towaniu - naruszono przesłanki 
uzasadniające wydanie takiego 
orzeczenia.. Nikt przytomny jednak 
nie może uznać orzeczenia o przy-
znaniu odszkodowania za uniewin-
nienie. To są dwie absolutnie różne 
sprawy.

Jest możliwe skazanie kogoś za 
przestępstwo, którego skazany się 
nie dopuścił (jak - według mnie 
- miało to miejsce w przypadku 
zabójstwa wałbrzyskiego antykwa-
riusza w 2000 roku), a następnie w 
wyniku odrębnego postępowania 
skończonego uniewinnieniem, 
przyznanie mu odszkodowania za 
oczywiście niesłuszne skazanie. 
Jednak nawet dla kogoś, kto prawa 
nie zna, nie powinno rodzić trud-
ność odróżnienie odszkodowania 
za niesłuszne aresztowanie, od od-
szkodowania za niesłuszne skaza-
nie. W tym drugim przypadku ktoś, 
kto formalnie uznany był za prze-
stępcę, materialnie nim nie był, co 
a contrario wskazuje, że ktoś nawet 
uniewinniony nadal obiektywnie 
przestępcą może być. I właśnie, z 
powodów istnienia tych dwóch 
rodzajów prawdy, czyli praw-
dy sądowej (formalnej) i prawdy 
obiektywnej (materialnej), po kraju 
hula spora grupa przestępców, o 
których tak publicznie mówić nie 
możemy, tylko z tego powodu, że 
policja i prokuratura nie zawsze 
mogą, a niekiedy nie zawsze chcą 
zaciągnąć ich przed oblicze sądu, a 
tenże nie zawsze może (a także nie 
zawsze chce) stwierdzić, czy mamy 
do czynienia z przestępcą, czy też 
kryształową wręcz postacią. Nawet 
kiedy (operacyjnie) wiemy na przy-
kład, że handlują narkotykami, lub 
innym tego rodzaju świństwem. I 
tak to już jest – niestety - stwierdzi-
liśmy ze smutkiem na koniec.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Czas
Andrzej
Basiński

śmy jeden stolik podczas ostatnie-
go roku studiów nauczycielskich. 
Podszedłem i przeprosiłem, wy-
mieniając imię i nazwisko kolegi. 
I … bingo! To był TEN Andrzej. 
Właściwie trudno mu się dziwić, że 
mnie nie rozpoznał od razu, gdyż 
moja facjata, jak stwierdziłem po-
tem przeglądając stare zdjęcia, 
różni się zasadniczo od tamtej z 
czasów studenckich. A Andrzejowi 
zmienił się głównie kolor dawnej, 
ciemnej czupryny…

Ostatni raz widzieliśmy się… 
nie napiszę ile, bo może by sobie 
tego nie życzył. Potężny kawał 
czasu, cała epoka. O czym roz-
mawiać po tak długiej przerwie? 
Każdy z nas zaprezentował więc 
skrótową notkę biograficzną z 
podkreśleniem etapów pracy za-
wodowej. Ja wytrzymałem w na-
uczycielstwie siedem, a Andrzej 
trzy lata. Przez pewien czas był 
wiceprezydentem Jeleniej Góry. 
Przypomnieliśmy ciekawsze i za-
bawne epizody ze studiów. Poza 
tym, oczywiście, wspomnieliśmy 
o dzieciach i wnukach. Ponieważ 
zbierał się z żoną do odjazdu, wy-
starczyło tylko czasu na wymianę 
numerów komórek i adresów ma-
ilowych. Zrobiliśmy kilka wspól-
nych zdjęć. Obaj mamy nadzieję, 
że mimo wszystko na tym się na 
tym nie skończy. 

Jaki ten świat mały. Traf chciał, 
że po latach długiej przerwy los 
przeznaczył nam sąsiednie stano-
wiska na plaży, a przecież mogli-
śmy się nadal mijać na życiowej 
drodze…

Przed spotkaniem z Andrze-
jem, patrząc na morze myślałem 
o czasie, który jakby się zatrzy-
mał. Fale są ciągle takie same, jak 
wtedy, gdy jako brzdąc w wieku 
przedszkolnym zobaczyłem je z 
rodzicami po raz pierwszy. Nas z 
Andrzejem już nie będzie, ale mo-
rze będzie wędrować, jak przed 
wiekami. Ale czas nie zważa na 
nasze oczekiwania i fanaberie. W 
gruncie rzeczy pędzi niczym po-
ciąg Pendolino i z każdym rokiem 
przyspiesza. Nic go nie zatrzyma, 
chyba, że jednemu z władców 
tego świata przyjdzie do głowy ja-
kiś szalony pomysł, który wykluczy 
przyrodnicze replaye. Dobrze więc 
jest spotkać kogoś, kto towarzy-
szył nam na pierwszych stacjach 
podróży, kiedy pociąg jeszcze nie 
nabrał tempa…
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Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52

Wałbrzych: ul. Główna 11/28
tel. 74 847 17 80, 74 849 69 32

Obniżymy Twoje
raty nawet o połowę!

Zadzwoń!
czynne: 9-17

niezależnie

od BIK

także
z komornikiem

Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 660 62 88, 601 570 621,

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań 

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!
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SZKOLENIE
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z GWARANCJĄ PRACY
jako opiekunka osób starszych

TYLKO: 390 zł

Kontakt: tel. 509-787-481

OOOO WWWW GrWrr
Agencja Zatrudnienia 

Nr wpisu: 8406
ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych, 

Tel./fax 74 846 80 97
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Spółka Walim - Trans w 
środę przestała wykonywać 
przewozy na trasie gmina 
Walim – Wałbrzych. - Decyzja 
została podjęta w wyniku upo-
rczywych, wielomiesięcznych 
kontroli przeprowadzanych 
przez różne instytucje pań-
stwowe – tłumaczą właściciele 
spółki. Podobną decyzję roz-
waża Centrum Nieruchomości 
i Transportu Żołnieruk, obsłu-
gujące trasę gmina Głuszyca 
– Wałbrzych.

Mieszkańcy gminy Walim 
w środowy poranek zostali za-
skoczeni brakiem mikrobusów 
i autobusów, które codziennie 
dowoziły ich do Wałbrzycha. Na 
przystankach nie było żadnej 
informacji o odwołaniu kursów, 
czy o zmianach w rozkładzie 
jazdy.

- Z przyczyn proceduralnych 
i technicznych nie byliśmy w sta-
nie powiadomić pasażerów o za-
kończeniu działalności. Stosow-
ną informację opublikowaliśmy 
na naszej stronie internetowej i 
tuż po otwarciu urzędu powia-
domiliśmy władze gminy o zaist-
niałej sytuacji – powiedział nam 
Krzysztof Kwiatkowski, współ-
właściciel Walim – Trans.

Około godziny 8.00 gmina 
uruchomiła własne połączenie 
zstępcze, wykorzystując swoje 
autobusy szkolne. - Autobus 
gminny kursuje za darmo od 
Rzeczki przez Walim, Jugowice, 
Olszyniec do ronda w Jedlinie 
Zdroju – wyjaśnia Adam Hau-
sman, wójt Gminy Walim. – We 
wtorek do północy rozmawia-
łem z właścicielami spółki Walim 
– Trans, którzy przedstawili mi 
swoje argumenty. Problem mu-
simy rozwiązać do 1 września, 

Przewoźnicy poddają się
bo wraz z rozpoczęciem nauki 
w szkołach nie będziemy mogli 
wykorzystywać swoich autobu-
sów. Jest to zresztą bardzo kosz-
towne.

W oświadczeniu spółka Wa-
lim – Trans napisała: „W związ-
ku z sytuacją prawną w jakiej 
znalazła się spółka, zmuszeni 
jesteśmy do zaprzestania wyko-
nywania działalności gospodar-
czej z dniem 13.08.2014 r. Prze-
praszamy za zaistniałą sytuację. 
Informujemy również, że od 
dnia 13.08.2014r nie będziemy 
realizować żadnych przewozów 
regularnych osób. Wszystkie 
osoby posiadające bilet mie-
sięczny proszone są o kontakt 
w celu zwrotu wpłaconych środ-
ków – napisali na swojej stronie 
internetowej właściciele spółki 
Walim Trans, która od wielu lat 
wykonywała przewozy między 
gminą Walim a Wałbrzychem.”

O przyczynach tej zaskakują-
cej decyzji mówi więcej pismo, 
które spółka skierowała do wójta 
i Rady Gminy Walim: - (…) Po-
wodem zrzeczenia się zezwo-
lenia jest sytuacja prawno-eko-
nomiczna w jakiej znalazła się 
spółka Walim - Trans. Z dniem 
13 sierpnia zostaliśmy pozba-
wieni technicznych możliwości 
dalszego wykonywania przewo-
zów osób. Jesteśmy zmuszeni 
do natychmiastowego zrzecze-
nia się posiadanego zezwole-
nia i licencji,  ponieważ dalsze 
wykonywanie przedmiotowej 
działalności wiązało by się z na-
ruszaniem obowiązującego pra-
wa. W/w decyzja została podjęta 
w wyniku uporczywych, wielo-
miesięcznych kontroli przepro-
wadzanych przez różne insty-
tucje państwowe. Staliśmy się 

obiektem walki politycznej, cią-
głych donosów, insynuacji i po-
mówień rozpowszechnianych 
przez osoby dążące do przejęcia 
lokalnej władzy. Przepraszamy 
władze gminy oraz mieszkań-
ców za fakt nagłego przerwania 
wykonywanych przewozów i 
pozostawienia pasażerów bez 
wyprzedzającej informacji. Jesz-
cze raz chcielibyśmy podkreślić, 
iż zaistniała sytuacja nie dała 
nam możliwości wcześniejszego 
powiadomienia władz gminy i 
pasażerów o zaprzestaniu wyko-
nywania przewozów – napisali 
właściciele Walim - Trans.

Tymczasem, na środowej 
sesji Rady Gminy Walim, radni 
zajmowali się porozumieniem z 
gminą Wałbrzych w sprawie uru-
chomienia połączenia Dziećmo-
rowice – Wałbrzych. - 1 września 
reaktywowana zostanie linia nr 
33. W dni robocze będzie 10 kur-
sów w obie strony, 6 w soboty 
oraz 5 w niedziele i święta. W ra-
mach tego porozumienia będą 
mogły kursować także autobusy 
na linii Rzeczka - Wałbrzych. A 
być może na linię opuszczoną 
przez Walim - Trans wejdzie inny 
prywatny przedsiębiorca? – do-
daje Adam Hausman.

Z podobnym problemem 
mogą mieć wkrótce do czynienia 
także mieszkańcy i władze gmi-
ny Głuszyca, która 28 czerwca 
podjęła uchwałę o zawarciu po-
rozumienia z gminą Wałbrzych 
w sprawie lokalnego transportu 
zbiorowego. Na mocy tych do-
kumentów do Głuszycy zostanie 
wydłużone kursowanie autobu-
sów linii nr 5, która dziś kończy 
się w Jedlinie – Zdroju. - Jest to 
dyskryminowanie głuszyckich 
przewoźników, którzy płacą 

w gminie podatki od środków 
transportowych, jednocześnie 
płacąc za przystanki. W tych 
naszych lokalnych �rmach za-
trudnionych jest kilkunastu 
kierowców, którzy są często je-
dynymi żywicielami rodziny. Ich 
działalność nic nie kosztuje gmi-
nę, a wręcz przeciwnie - gmina i 
mieszkańcy zyskują. Prezydent 
Wałbrzycha dyskryminuje pry-
watnych przewoźników, ale nie 
wszystkich. Tylko Śląskie Konsor-
cjum Autobusowe może korzy-
stać z przystanków zlokalizowa-
nych w strategicznych punktach 
Wałbrzycha. Firmy z Głuszycy 
- niestety - nie mają na to zgody. 
Przewoźnicy z Głuszycy stosują 
dla mieszkańców gminy pro-
mocje w postaci ulg w biletach 
miesięcznych, stosują również 
wszystkie wymagane ustawowe 
ulgi. Przewoźnicy udzielają się 
w lokalnych imprezach, często 
pomagając szkołom czy cen-
trum kultury. Są też sponsorami 
głuszyckich imprez. Sytuacja 
�nansowa gminy Głuszyca jest 
bardzo zła. W budżecie nie ma 
zapewnionych środków na to 
kosztowne zadanie, które pro-
ponuje prezydent Wałbrzycha. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogo-
rzelec nie zdaje sobie sprawy, 
że coraz bardziej zadłuża gminę, 
czego dowodem jest kolejna 
pożyczka. Prywatni przewoźni-
cy zmuszani będą do likwidacji 
linii z powodu braku rentowno-
ści. Kto wtedy zapewni przewóz 
mieszkańców z sołectw? – pyta 
radny Bernard Szostak, członek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej Głuszycy.

Tymczasem rezygnację z 
prowadzenia regularnych prze-
wozów pasażerskich na trasie 

gmina Głuszyca – Wałbrzych 
rozważa Centrum Nieruchomo-
ści i Transportu Żołnieruk. - Od 
8 miesięcy trwa postępowanie 
w Prokuraturze Rejonowej w 
Bystrzycy Kłodzkiej, w spra-
wie przekroczenia uprawnień 
przez prezydenta Wałbrzycha, 
polegającego na wprowadze-
niu prywatnego przewoźnika 
– Śląskiego Konsorcjum Auto-
busowego - bez wymaganych 
zezwoleń, czym działał na szko-
dę funkcjonujących przewoź-
ników oraz interesu społeczne-
go – wyjaśnia Beata Żołnieruk, 
właścicielka �rmy przewozowej 
i radna Rady Powiatu Wałbrzy-
skiego. - Sprawa jest chyba bar-
dzo skomplikowana, skoro do 
tej pory przesłuchano już kilku-
nastu świadków, w tym samego 
prezydent Romana Szełemeja, a 
postępowanie nadal trwa. Pre-
zydent Roman Szełemej fawo-
ryzuje jedną z prywatnych �rm 
przewozowych, narażając się 
tym samym na zarzuty związane 
z oskarżeniami ze strony innych 
przewoźników. Na podstawie 
jednego przetargu realizowane 
są przewozy na nieujętych w 
specy�kacji przetargowej liniach 
komunikacyjnych, a �rma Ślą-
skie Konsorcjum Autobusowe, 
otrzymała w prezencie od mia-
sta 20 nowych autobusów, za-
kupionych za publiczne środki. 
Interweniowałam w tej sprawie 
już we wszystkich jednostkach 
administracji państwowej. Pozo-
stała tylko NIK i zarzut, że prezy-
dent naraża samorządy na straty 
poprzez nieracjonalne wydat-
kowanie środków publicznych 
oraz na działania niezgodne z 
ustawą o transporcie publicz-
nym. Zamiast usystematyzować 

rynek przewozów, zharmoni-
zować rozkłady, zobowiązać 
przewoźników do stosowania 
nowszego i bardziej ekologicz-
nego taboru, by poprawić ja-
kość i bezpieczeństwo usług, 
wprowadza się rozwiązania, 
które doprowadzą do elimina-
cji z rynku prywatnych �rm. W 
mojej ocenie ideą publicznego 
transportu zbiorowego, nie jest 
płacenie gigantycznych, wie-
lomilionowych kwot za kursy 
pustych autobusów lub też kur-
sy realizowane na dwie minuty 
przed prywatnym przewoźni-
kiem. Takie działania nie prowa-
dzą, do uczciwej konkurencji, 
ale jednoznacznie ujawniają pa-
tologię tego rozwiązania. Co do 
zasady, przewozy użyteczności 
publicznej powinny być realizo-
wane na trasach de�cytowych, 
gdzie rentowność transportu 
jest niska, a działalność �rm 
przewozowych – nieopłacalna. 
W praktyce jednak kursy o cha-
rakterze użyteczności publicznej 
– a więc dotowane – są w po-
wiecie wałbrzyskim realizowane 
tylko na trasach dochodowych. 
W konsekwencji tych nieprze-
myślanych działań, prezydent 
Wałbrzycha, wykorzystując 
swoją dominującą pozycję na 
rynku - będąc jednocześnie or-
ganizatorem rynku przewozów 
oraz jego uczestnikiem - dopro-
wadzi do monopolu, za który 
zapłacą coraz bardziej uciskani 
�skalnie podatnicy – podkreśla 
Beata Żołnieruk.

- Prezydent był przesłuchiwa-
ny w charakterze świadka i nie 
będziemy tego komentowali – 
powiedziała nam Anna Żabska, 
rzecznik prezydenta Wałbrzycha.

Robert Radczak
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W okresie od maja do 
sierpnia 2014 r. wykonano 
prace konserwatorskie za-
bytkowej bramy wjazdo-
wej położonej na terenie 
kompleksu parkowego Ru-
sinowa w Wałbrzychu przy 
zbiegu ul. Noworudzkiej i 
Strzegomskiej.

Program renowacji obej-
mował oczyszczenie bra-
my, usunięcie wadliwych 
uzupełnień w kamieniu, 
miejscowe wzmocnienia ka-
mienia, wykonanie hydrofo-
bizacji. Prace były wykony-

wane pod nadzorem służb 
konserwatorskich oraz Miej-
skiego Zakładu Usług Ko-
munalnych w Wałbrzychu. 
Ostateczna wartość wyko-
nanych robót konserwa-
torskich, wraz z dokumen-
tacją techniczną, wyniosła 
46 000 złotych brutto. Dla 
wyeksponowania walorów 
architektonicznych bramy, 
zostanie ona dodatkowo 
podświetlona dwoma re-
�ektorami, umieszczonymi 
w chodniku przed bramą.

(RED)

Brama jak nowa

Zabytkowa brama odzyskała dawny blask.

Powinienem zacząć od gra-
tulacji, ponieważ ponow-
nie Przedszkole Językowe 
Michałek wygrało plebiscyt 
na najlepsze przedszkole 
w regionie, organizowany 
przez redakcję regionalne-
go dziennika.
Jowita Rząsowska: - Dzięku-
ję bardzo! Jest to dla całego 
personelu naszego przed-
szkola powód do wielkiej 
dumy, zwłaszcza, że w tym 
roku naprawdę konkurencja 
była spora. Dlatego dziękuję 
rodzicom przedszkolaków 
z Michałka i wszystkim tym, 

którzy nas wspierali w tym 
plebiscycie.

Co okazało się najmocniej-
szą stroną Przedszkola Języ-
kowego Michałek?
- Jak zawsze personel i jego 
liczba. Z doświadczenia wiem, 
że dla dziecka mniej ważny 
jest budynek, wyposażenie, 
bo najważniejsza jest ulubiona 
pani, którą czasami pamięta 
się do końca życia. Wspomnia-
łam o liczbie nauczycieli przy-
padających na grupę dzieci, 
gdyż jest to niezwykle istotna 
kwestia – nawet najwspanial-

szy nauczyciel, jak jest sam, 
nie będzie w stanie zapewnić 
właściwej opieki dzieciom. 
Dlatego w Michałku, w każ-
dej grupie wiekowej, jest 2 
nauczycieli, łącznie z grupą 
zerową.

Panuje opinia, że macie Pań-
stwo najbogatszą ofertę za-
jęć dodatkowych.
- Zdecydowanie tak. Wyróżnia 
nas już nie tylko język angiel-
ski co dzień, język niemiecki, 
ale również tenis ziemny, pro-
wadzony przez profesjonalną 
szkołę nauki tenisa ziemnego 

Przedszkole z nowinkami
Rozmowa z Jowitą Rząsowską, dyrektorem Przedszkola Językowego 

Michałek w Wałbrzychu.

GEM SET MECZ. Ze szkołą tań-
ca współpracujemy od same-
go początku, a od roku - ze 
znanym wałbrzyskim aktorem 
Robertem Delegiewiczem - 
rozszerzamy współpracę w 
zakresie przedstawień teatral-
nych i „Filharmonii na wesoło” 
o zajęcia rytmiczne. Zupełną 
nowinką dla naszych przed-
szkolaków od września będą 
sztuki walki i joga.

Trudno nudzić się w Michał-
ku…
- Oczywiście, choć bardziej 
istotną kwestią jest to, że tak 
zajęte dzieci nie mają czasu 
tęsknić za rodzicami. Nie bez 
znaczenia jest pomoc naszej 
wspaniałej psycholożki Anny 

Muzyki, która pomaga zarów-
no rodzicom, jak i naszemu 
personelowi. W ramach oferty 
są również zajęcia ze wspania-
łą logopedą oraz zajęcia pla-
styczne.

I to wszystko w cenie?
- Tak, wspólnie z mężem pod-
jęliśmy decyzję, jeszcze przed 
otwarciem przedszkola, że 
nie będziemy w żaden spo-
sób różnicować dzieci. Dla-
tego w Michałku wszystkie 
dzieci uczestniczą we wszyst-
kich zajęciach i… wszystkim 
przedszkolakom wyprawiamy 
huczne urodziny z tortem dla 
całej grupy oraz prezentem od 
przedszkola.

Jak dla dzieci to całkiem 
sporo, ale pomyśleliście tak-
że o rodzicach.
- Rodzicom naszych przed-
szkolaków oferujemy inter-
netowy monitoring sal dzieci. 
Oznacza to tyle, iż rodzic - po 
podpisaniu umowy - dostaje 
swój indywidualny login i kod, 
potem loguje się na naszej 
stronie internetowej i ogląda 
cały czas swoje dziecko. Pro-
szę mi wierzyć, że zwłaszcza na 
początku oszczędza to sporo 
nerwów i zdrowia, pomocne 

jest również, gdy jedno z ro-
dziców wyjeżdża do pracy za 
granicę. Od września szykuje-
my kolejne udogodnienia dla 
rodziców naszych przedszko-
laków – będziemy im rozsyłać 
newslettera. Będą to bieżące 
informacje z życia placówki, 
typu: jadłospis, informacje o 
wycieczkach, planowanych 
imprezach, zdjęciach dzieci z 
urodzin i tym podobne.

Sporo tych nowinek.
- Sporo. Dzięki naszym przyja-
ciołom: genialnemu informa-
tykowi Mirkowi Jurczakowi, 
Karolowi Korolczuk z �rmy 
„Kodak Ekspres - Super Fo-
tograf” oraz Powiatowemu 
Urzędowi Pracy, który wspiera 
wałbrzyskich przedsiębiorców 
chyba w najbardziej efektyw-
ny sposób, udało nam się za-
kupić zabawek za 20 tys. zł, rok 
temu kolejne 20 tys. zł. wydali-
śmy na 3 - metrowego konika 
polnego w ramach doposaże-
nia placu zabaw. Nie sposób 
nie wspomnieć o Tygodniku 
DB 2010 i Panu Prezydencie 
Romanie Szełemeju, który - 
wspólnie z Ministrem Jarosła-
wem Dudą  - odwiedzili nasze 
przedszkole.

(RED)
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Wyprawka dla każdego dziecka gratis!
20% rabatu na zapisy do końca września

ul. Grota-Roweckiego 8, Wałbrzych

Tel. 74 666 15 22
kom. 699 955 123

www.przedszkole-michalek.pl

Przedszkole Językowe 
Michałek znów najlepsze 

w regionie! 
Tylko u nas:

angielski co dzień, niemiecki,
sztuki walki, tenis ziemny, szkoła tańca, 

logopeda i wiele innych

Największy w Wałbrzy-
chu sklep z odzieżą używa-
ną - BOX STYLE – już otwarty 
na Piaskowej Górze przy ul. 
Długiej 103. Powierzchnia 
sklepu to aż 1000 metrów 
kwadratowych, na których 
jest rozwieszonych 100 ty-
sięcy wieszaków z odzieżą 
dla całej rodziny.

Już 14.08.2014 r. (czwartek) 
duża dostawa obuwia i odzie-
ży sportowej, damskiej, mę-
skiej i dziecięcej z wyceny. A 
16.08.2014 r. (sobota) „IDZIE-
MY DO SZKOŁY!!!” - duża 
dostawa obuwia, plecaków i 
odzieży dziecięcej z wyceny.

- W naszej ofercie są ubra-
nia takich marek jak: H&M, 
Vero Moda, Zara, Kappa, 
Marks & Spencer, Dolce & 

Gabbana, Adidas, Nike, At-
mosphere i wielu innych. 
W sprzedaży mamy odzież 
wycenioną oraz na wagę. 
Poza tym w naszym sklepie 
można również znaleźć bi-
żuterię, galanterię, kosme-
tyki, szkło, torebki, paski, 
obuwie, odzież skórzaną, 
pościel i kotary. Codziennie 
jest dokładany nowy towar, 
a co tydzień robione są nowe 
wystawki. Zapraszamy we 
wszystkie dni tygodnia: od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10.00 do 19.00, w 
soboty od 10.00 do 16.00, a 
w niedziele od 9.00 do 14.00 
– zapraszają właściciele skle-
pu BOX STYLE przy ul. Dłu-
giej 103 w Wałbrzychu.

(TP)

BOX STYLE - tania 
odzież dla całej rodziny

- Jesienią zeszłego 
roku wykryto mi w piersi 
guza. Jak mandarynka. 
Lekarz zalecał operację, 
ale ja strasznie się ba-
łam skalpela. Koleżan-
ka namówiła mnie, że-
bym spróbowała u tego 
słynnego wałbrzyskiego 
uzdrowiciela. I rzeczywi-
ście, po czterech wizytach 
pan Darek powiedział, 
żebym poszła na USG. 
Badanie pokazało, że guz 
wyraźnie zmalał. Więc 
chodziłam dalej. Po kolej-
nych pięciu był już malu-
teńki, jak pestka wiśni. W 
końcu znikł – opowiada 
wzruszona Martyna Ma-
rzelin z Wrocławia.

Pani Martyna namówiła 
na wizytę tu swojego wujka 
z Kamiennej Góry: - Lekarze 
chcieli mi nogę uciąć, bo 
to stopa cukrzycowa, rany 
nie chciały się goić. Ogólnie 
cukrzyca wyniszczyła mi or-
ganizm, i wzrok, i ciśnienie. 
Serce wysiadało. Nie wierzy-

łem, że mi coś pomoże, szy-
kowałem się już powoli na 
tamten świat. Ale Martyna 
stale „wujek spróbuj i wujek 
spróbuj”. No to poszedłem 
do niego. Zdumiało mnie, 
że już po pierwszej wizycie 
obniżyło się ciśnienie. Po 
trzeciej przestało boleć w 
mostku i przestał mnie bo-
leć kręgosłup. Koło piątej 
zauważyłem, że nogi mi się 
goją i znacznie mniej bolą. I 
wzrok mi się poprawił. Wyni-
ki cukru mam o niebo lepsze, 
aż lekarz zalecił obniżenie 
dawek insuliny. Pan Darek 
każe chodzić do lekarzy, 
być pod ich stałą kontrolą. 
No to chodzę, ale przecież 
wiem, że jemu zawdzięczam, 
iż czuję się dwadzieścia lat 
młodszy. Aha, i miałem takie 
brzydkie liszaje na dłoniach. 
Też zeszły.

Egzemy na rękach i chro-
niczny katar były też od kilku 
lat przekleństwem pana Ja-
nusza Pikoły z Wałbrzycha. 
Próbował już wszystkiego, 

był u wielu specjalistów, 
korzystał z akupunktury, za-
żywał leki homeopatyczne. 
I nic. Wreszcie w lutym tego 
roku tra�ł do pana Darka. – 
Zbliżała się wiosna, a wiosną 
katar zawsze się nasilał, więc 
myślałem o nim z lękiem. 
Kilka lat temu trochę mi po-
mógł inny uzdrowiciel, to 
postanowiłem spróbować u 
tego. Ale efekt u pana Darka 
przeszedł moje najśmielsze 
oczekiwania. Nie mam kata-
ru. Wcale! No i pęknięcia na 
dłoniach wygoiły się, ręce 
wyglądają normalnie, nie 
pieką, nie swędzą. Nareszcie 
wiem, że dotyk naprawdę 
potra� uzdrawiać!

 A pan Daniel Wiencyk 
od lat cierpiał na wątrobę. 
Owszem, zaczęło się gdy 
nadużywał alkoholu, jed-
nak później, mimo że już się 
szanował, choroba postę-
powała. Próby wątrobowe 
wypadały bardzo źle i po-
woli wydawało się, że jedyną 
szansą dla niego jest prze-

Uzdrowieni przez dotyk

szczep. Tyle, że to szansa 
maluteńka.

- Tonący się brzytwy 
chwyta, więc żona przywio-
zła mnie do pana Darka. Po 
pięciu wizytach namówił 
mnie na badanie kontrolne. 
I co? Powtarzali je dwa razy, 
bojąc się jakiejś pomyłki. Bo 
wyniki tak świetne, że nie 
chcieli wierzyć, że to moje. 
Ale i bez badań to wiem - 
mogę jeść rzeczy, których 
rok temu nawet bym ze stra-
chu przed bólem nie tknął.

(ego)
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R E K L A M A

Pilnie sprzedam 
uzbrojoną działkę budowlaną 1800 m kw.

z pozwoleniem na budowę 
w Jedlinie Zdroju przy ul. Herberta. 

Tel. 502 266 723

Wałbrzych znalazł się 
wśród miast grodzkich, w 
których wydatki na admini-
strację są najniższe. Ranking 
sporządziła redakcja pisma 
Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”.

Wałbrzych uplasował się 
na 13 pozycji (w Polsce jest 66 
miast na prawach powiatu). 
Kwota wydatków bieżących na 
administrację wynosi 242,14 
zł na mieszkańca. - W rankin-
gu „Wspólnoty” pod uwagę 

brane były wydatki bieżące, z 
działu klasy�kacji budżetowej 
administracja publiczna. Po-
nieważ koszty funkcjonowania 
administracji wiążą się z wiel-
kością jednostki samorządo-
wej, porównań dokonano w 
kilku kategoriach, oprócz miast 
grodzkich było to, m.in.: woje-
wództwa, powiaty, miasta po-
wiatowe i gminy wiejskie – wy-
jaśnia Anna Żabska, asystent 
prezydenta Wałbrzycha.

(RED)

Do mieszkań komunal-
nych w nowych blokach w 
Wałbrzychu już niedługo 
wprowadzą się lokatorzy. 
Najpierw do lokali przy ul. 
Jana Pawła II na Podzamczu 
i przy ul. Staszica na Nowym 
Mieście, a nieco później do 
budynków przy ul. Wiejskiej 
na Białym Kamieniu.

204 mieszkania podzielo-
no w sposób następujący: na 
Podzamczu przygotowano 
32 lokale jednopokojowe, 70 

dwupokojowych i 12 trzy-
pokojowych, a 4 mieszkania 
przystosowane zostały dla 
potrzeb niepełnosprawnych 
poruszających się na wózku 
inwalidzkim; na Nowym Mie-
ście udostępniono 10 lokali 
dwupokojowych i 9 trzypo-
kojowych; z kolei na Białym 
Kamieniu będzie 20 mieszkań 
jednopokojowych, 39 dwu-
pokojowych i 8 trzypokojo-
wych.

(BAS)

Od kilku miesięcy Rada 
Wspólnoty Samorządowej 
Podzamcze w Wałbrzychu, 
szczególny nacisk w swej 
działalności kładzie na 
sprawy związane z bezpie-
czeństwem w tej najwięk-
szej wałbrzyskiej dzielni-
cy. Dzięki pomocy policji i 
straży miejskiej opracowa-
no mapę zagrożeń i okre-
ślono miejsca, w których 
zainstalowanie monito-
ringu mogłoby znacznie 
ograniczyć występowanie 
niepokojących zjawisk i 
naruszeń prawa.

Wytypowano 8 miejsc, w 
których mają być umieszczo-
ne kamery:
1. Ul. Hetmańska na wyso-

kości nr 82. Kamera obję-
łaby ciąg ul. Hetmańskiej 
i przejście w kierunku ul. 
Grodzkiej przy „Bazarze”, 
a także wejście do Pu-
blicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 21.

2. Ul. Grodzka na wysokości 
nr 32. Kamera objęłaby 
ciąg ul. Grodzkiej ze znaj-
dującymi się tam parkin-
gami, placem zabaw oraz 
wejściem do PSP nr 21 i 
Niepublicznego Przed-
szkola „Stokrotka”.

3. Ul. Kasztelańska na wyso-
kości nr 9. Kamera obję-
łaby część ul. Grodzkiej i 
Kasztelańskiej oraz Jana 
Pawła II.

4. Ul. Kasztelańska 5-7 na 
budynku Integracyjnego 
Żłobka Samorządowego 
nr 2 od strony ul. Grodz-
kiej (tzw. deptaka).

5. Ul. Blankowa na wysoko-
ści nr 50. Monitorowane 
byłoby skrzyżowanie ul. 

Oszczędne miasto?
Jeden z nowych bloków komunalnych na Podzamczu.

Także dla osób 
z niepełnosprawnością

Monitoring na Podzamczu

Działania RWS Podzamcze ukierunkowane są obecnie na poprawę 
bezpieczeństwa w tej dzielnicy.

Blankowej z ul. Palisado-
wą oraz przejście w kie-
runku ul. Fortecznej i Jana 
Pawła II. Kamera objęłaby 
część drogi w kierunku SP 
nr 26, przychodni zdrowia 
oraz placówek handlowo-
-usługowych.

6. Ul. Palisadowa 46. Kamera 
objęłaby nowo wybudo-
wany kompleks sporto-
wo-rekreacyjny na terenie 
ZSI nr 26, kompleks rekre-
acyjny z placem zabaw 
przy ul. Fortecznej 3-17 
oraz teren parkingu przy 
ul. Fortecznej 17-35 wraz 
z przyległymi placówkami 
handlowo-usługowymi.

7. Ul. Forteczna. Kamera 
objęłaby ciąg ul. Fortecz-
nej oraz skrzyżowania tej 
ulicy z ul. Jana Pawła II, 
parking przy ul. Fortecz-
nej 19-3, teren rekreacyj-
ny przy lokalu „Fantazja” 
wraz z ciągiem pieszym w 
kierunku ul. Palisadowej i 
znajdującymi się tam pla-
cówkami handlowo-usłu-
gowymi, m.in. sklepami z 
alkoholem.

8. Ul. Jana Pawła II. Kamera 
monitorowałaby ul. Jana 
Pawła II wraz z komplek-
sem nowo powstających 
bloków z mieszkaniami 
komunalnymi, teren ko-
ścioła, placówek han-
dlowych oraz część ul. 
Kasztelańskiej oraz ciągi 
piesze w kierunku ulic: 
Palisadowej, Blankowej i 
Fortecznej (rejon lokalu 
„Fantazja”).
RWS Podzamcze dziękuje 

zastępcy naczelnika wydzia-
łu prewencji I Komisariatu 
Policji w Wałbrzychu pod-

komisarzowi Grzegorzowi 
Korzyckiemu, za prezenta-
cje multimedialne z udzia-
łem prezydenta Wałbrzycha 
dr Romana Szełemeja oraz 
członków Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Podzamcze”. Ich 
celem było poinformowa-
nie o miejscach, w których 
często dochodzi do zakłó-
cania spokoju i porządku 
publicznego. Istotny udział 
w tych prezentacjach miał 
też kierownik sekcji patro-
lowo-prewencyjnej Straży 
Miejskiej w Wałbrzychu 
Zygmunt Pala.

Z zainstalowaniem moni-
toringu ściśle wiąże się bu-
dowa siłowni zewnętrznej, 
która byłaby zlokalizowana 
w rejonie ul. Grodzkiej i ko-
ścioła para�i p.w. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. 
Obu zagadnieniom mo-
gącym w wydatny sposób 
wpłynąć na poprawę bez-

pieczeństwa na Podzamczu, 
Rada nadała priorytet. Ich 
koordynatorem wybrano 
Andrzeja Szulca.

- Na szczególne podkre-
ślenie zasługuje fakt, iż insta-
lacja monitoringu nie pocią-
gnie za sobą jakiegokolwiek 
uszczerbku dla drzew i 
krzewów na Podzamczu i 
chciałem w związku z tym 
zdecydowanie zaprzeczyć 
zgłaszanym w tej sprawie 
wątpliwościom  przez miesz-
kańców osiedla – powiedział 
przewodniczący Rady Jerzy 
Frajnagiel.

W dniach 1-10 września 
można będzie poprzeć w 
głosowaniu oba projekty. 
Odbędzie się ono w PSP nr 
26. Poza tym przewidziano 
głosowanie za pośrednic-
twem Internetu oraz Biura 
Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Wałbrzychu.

Andrzej Basiński
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Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00, Zapisy i informacje: 693-788-894 i 784-609-208 

JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych fi lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni 
członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego 
nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania 
cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, 
deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka 
i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, 
udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem 
z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły badania  
USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana 
JUNA wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji. 
Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to 
skromnej osobie Pana Juna.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Wielu z nas boryka się z problemami zdro-
wotnymi, wobec których jesteśmy bezrad-
ni. Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, 
sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale 
również umęczonej duszy. Z pomocą po-
szukującym przychodzą znane od lat me-
tody stosowane przez fi lipińskiego uzdro-
wiciela. 
Uzdrawianie bez bólu, operacje bez użycia 
skalpela stosowane są przez Filipińczy-
ków, zwanych także wybrańcami dobrych 
duchów, od czasów starożytnych, jednak 
do tej pory fenomen i tajemnica wyko-
nywania tych zabiegów pozostaje nieod-
kryta. Haelerzy, bo tak również nazywani 
są uzdrowiciele, podczas swoich praktyk 
nie używają żadnych środków znieczu-
lających. Zabiegi polegają na energe-

tycznym wzmocnieniu chorych orga-
nów i tkanek, wzmocnieniu systemu 
odpornościowego, oczyszczeniu organizmu
z toksyn. Jednym z najpopularniejszych
i najskuteczniejszych haelerów, znanym
w całej Europie jest Filipińczyk Jun Lita-
wen, który posiada wieloletnie doświad-
czenie i ogromną wiedzę przekazywaną
w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Fi-
lipińczyk podróżuje po całej Polsce, by 
pomagać ludziom szukającym pomocy
w leczeniu najróżniejszych dolegliwości. 
Jego metody opierają się głównie na inten-
sywnej koncentracji, przez co wytwarza się 
ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.
– Chociaż medycyna akademicka poczy-
niła wielkie postępy, to ciągle pewne ob-
szary ludzkiego wnętrza są niezbadane. 

Nie wszystko można zbadać empirycznie. 
Moje ręce podczas zabiegów zachowują 
się jak bieguny elektryczne. Powodują kon-
trolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel. Ogrom-
na charyzma, modlitwa oraz medytacja 
sprawiają, że terapeuta wprowadza się
w stan religijnej żarliwości. Emanuje z niego 
potężna uzdrawiająca siła. Głęboka ducho-
wa postawa pacjenta jest bardzo pomoc-
na w uzdrawianiu. Dopóki pacjent wierzy
w istnienie sił ponadludzkich i jest otwar-
ty na działania uzdrowiciela – zawsze 
może osiągnąć pożądany efekt. Filipiński 
uzdrowiciel działa na cały organizm.
Znajduje zaburzenia energetyczne różnych 
organów i skutecznie je eliminuje. Wzmac-
nia naturalne siły obronne pacjenta, udraż-

nia kanały energetyczne i je oczyszcza. 
Niespotykane umiejętności, intuicja i sku-
teczność uzdrawiania, a także dar przeka-
zywania cudownej i pozytywnej energii za-
trzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych 
chorób. Efektywność jego działania jest 
ogromna i pomocna przy rozmaitych cho-
robach w szerokim i nieograniczonym za-
kresie. Uzdrowiciel stosuje również zabiegi 
refl eksologiczne, które immunologicznie 
oddziaływają na schorowane i wycieńczo-
ne chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje ulgi
w cierpieniu, może się do niego zgłosić. Wy-
starczy zadzwonić i umówić się na wizytę. 
Każdy pacjent przyjmowany jest indywidu-
alnie, a uzdrawianie jest dostosowane do 
potrzeb danej osoby, w zależności od tego, 
jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.

UZDROWICIEL z FILIPIN
JUN LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Zapisy i informacje
od poniedziałku do soboty
w godzinach
od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00

6 maja OLKUSZ
7 maja KRAKÓW;

8 maja NOWY TARG

22 maja WADOWICE
24 maja OŚWIĘCIM

25 maja CHRZANÓW

14 maja NOWY SĄCZ
15 maja TARNÓW
17 maja BOCHNIA

JUN LITAWEN JOSEPH SANTIAGO PALITAYAN CLAVER PALITAYAN PE

Zapisy i informacje:
784 608 979, 784 608 847

Zapisy i informacje:
693 788 813, 784 609 208

Zapisy i informacje:
784 609 208, 506 536 270

Przyjmujemy: 24 sierpnia - WROCŁAW, 25 sierpnia - WAŁBRZYCH,
26 sierpnia - JELENIA GÓRA, 27 sierpnia - ZGORZELEC I BOLESŁAWIEC

R E K L A M A

Rozmowa z Ewą Dorosz, 
dyrektorem Gimnazjum  Pu-
blicznego w Głuszycy.

Wakacje zbliżają się ku koń-
cowi i nauczyciele mają jesz-
cze chwilę oddechu…
Ewa Dorosz: - Niestety, już nie-
długo. Pierwszą radę pedago-
giczną mamy 28 sierpnia, ale 
prace nad planami na ten rok 
szkolny już trwają.

Jakie nowe pomysły i nowe 
działania planuje Pani w 
roku szkolnym 2014/2015?
- Współczesna szkoła musi 
być atrakcyjna dla uczniów. 
Powinna pozwalać im rozwi-
jać swoje zdolności, pasje, a 
przede wszystkim osiągnąć 
sukces i znaleźć swoje miejsce 
w otaczającym świecie. Na ten 
rok szkolny zaplanowałam: 
warsztaty wyjazdowo – eduka-
cyjne, wdrażanie internetowej 
platformy edukacyjnej Fronter 
dla rodziców i uczniów, zdalne 
nauczanie e-learning, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, Targi 
Edukacyjne Szkół Ponadgim-
nazjalnych, propagowanie 
zdrowego stylu życia (wyjaz-
dy na: narty biegowe, łyżwy, 
basen, kolarstwo), spotkania 
rodziców przy kawie i ciast-
ku - przyjazna wywiadówka, 
Turniej Siłaczy, wyjazdy do 
teatru i kina, turniej szachowy, 
warsztaty językowe prowa-
dzone przez lektorów obco-
języcznych, Dzień Młodzieży i 
wiele innych imprez.

Który z sukcesów z ubiegłego 
roku szkolnego był dla szko-
ły, dla Pani najważniejszy?
- Cieszę się z każdego sukce-
su uczniów. Cała szkoła była 
dumna z medali uzyskanych 
przez UKS GIM Głuszyca w Mi-
strzostwach Polski w Trójboju 
Siłowym Klasycznym oraz w 
Mistrzostwach Świata w RPA. 
Sportowym sukcesem Mi-
strzostw Polski Juniorów od lat 
16 do 18 było to, że nasz zawod-
nik Kamil Dec został najlepszym 
trójboistą zawodów, a Wiole-
ta Sobczak była druga, Jarek 
Stefanowicz i Maciek Wiącek 
zdobyli brązowy medal, Kacper 
Drochomirecki wrócił do domu 
z trzema medalami srebrnymi. 
W RPA, w mistrzostwach świa-
ta, udało nam się zdobyć mały 
srebrny medal przez Kacpra 
Drochomireckiego i brązowy 
medal zdobyty przez Kamila 
Deca. Specjalne podziękowania 
należą się oczywiście trenerowi 
naszej młodzieży – nauczycie-
lowi głuszyckiego gimnazjum 
– Jackowi Kędzierskiemu. Nie 
mogę pominąć sukcesów na-
szych absolwentów i zdobycia 
stypendium Rady Ministrów 
przez Adama Danela. Na po-
chwałę zasługują organizowa-
ne przez naszych uczniów Targi 
Szkół, na których prezentują się 
szkoły z powiatu wałbrzyskie-
go, świdnickiego i kłodzkiego, a 
my promujemy Głuszycę. Suk-
cesywnie organizowany kon-
kurs szkolny Idol, promujący 
talenty szkolne, wypromował 

dziś świetną wokalistkę, która 
śpiewa w Piwnicy pod Barana-
mi, Monikę Ogrodnik. W życiu 
przede wszystkim trzeba mieć 
marzenia i o nie walczyć, co z 
resztą udowadniają moi ucznio-
wie.
 
Jest Pani bardzo dumna ze 
swoich wychowanków!
- To oczywiste! Bardzo się anga-
żują i efekty tej ciężkiej pracy są 
widoczne. Myślę, że cała Głuszy-
ca powinna być z nich dumna. 
Widzę bardzo dobrą współpra-
cę z rodzicami i wsparcie dzia-
łań nauczycielskich. Zarówno 
uczniowie jak i rodzice mogą na 
mnie zawsze liczyć. Utrzymuję 
kontakty z absolwentami, śledzę 
przebieg ich kariery i kibicuję im.

Zniknęła Pani ostatnio z poli-
tyki, w poprzedniej kadencji 
była Pani radną powiatową…
- Rzeczywiście, w ostatnich 2 
latach położyłam większy na-
cisk na pracę zawodową. Wia-
domo jakie trudne zadania 
stały przed oświatą…

Ale przygląda się Pani temu, 
co dzieje się w powiecie?
- Oczywiście, staram się ob-
serwować działania rady i za-
rządu. Widzę jakie problemy 
pojawiły się przed okrojonym 
powiatem. Mam wiele cieka-
wych przemyśleń.

Czy w takim razie nie korci 
Panią kolejny start do rady 
powiatu?

- Wiele osób, w tym młodzież, 
środowisko oświatowe oraz ro-
dzice, wręcz namawia  mnie do 
startu, ale raczej wskazują przy 
tym samą Głuszycę. Deklarują 
pomoc i zaangażowanie i na-
mawiają do startu w wyborach 
samorządowych na stanowisko 
burmistrza naszego miasta.

No i co Pani na to?
- Mam duże doświadczenie 
jeżeli chodzi o zarządzanie w 
oświacie, mam także doświad-
czenie samorządowe w powie-
cie, umiem identy�kować pro-
blemy i znajdować rozwiązania. 
Mam wiele przemyśleń i pomy-
słów dotyczących naszego mia-
sta. Dlatego - biorąc pod uwagę 
te głosy i sugestie - bardzo po-
ważnie rozważam swój start.

Czyli jest Pani skłonna za-
ryzykować i przedstawić 
alternatywę rządzenia Głu-
szycą dla swojej przełożonej 
– burmistrz Alicji Ogorzelec?
- Długo nad tym się zasta-
nawiałam, analizowałam 
wszystkie „za” i „przeciw” i 
zaczynam dojrzewać do po-
zytywnej decyzji. Tu już nie 
chodzi o jakieś moje ambicje 
i plany, ale bardziej o oczeki-
wania głuszyckich środowisk, 
które postrzegają mnie jako 
silną osobowość, otwartą 
na problemy mieszkańców. 
Widzę w głuszyczanach wiel-
ki potencjał, który możemy 
wspólnie wykorzystać dla do-
bra miasta.

Liczę na głosy mieszkańców Głuszycy
A jest Pani w stanie zbudo-
wać alternatywny program 
dla dotychczasowej władzy?
- Na to oczywiście przyjdzie 
pora, gdy ostatecznie zostaną 
ogłoszone wybory i pozostali 
ewentualni konkurenci zade-
klarują swój start.

A co Pani powie swoim 
uczniom, w przypadku wy-
granej? Zostawi ich Pani?
- Ależ oczywiście, że nie. Na 
pewno zrozumieją, to jest bar-
dzo dojrzała młodzież. Gdy 
wystartuję i wygram, nie pozo-
stawię ich samym sobie, nadal 
będą mogli liczyć na moją po-
moc. Mało tego, postaram się 
w jakiś sposób wykorzystać na 
etapie zarządzania gminą rów-
nież ich zaangażowanie. Zależy 
mi na tym, żeby nasza gmina 
wspierała rozwój młodzieży.

Mówi się, że burmistrz Alicja 
Ogorzelec nie wystartuje w 
nadchodzących wyborach.
- Nie mam wiedzy na ten te-
mat.

Jaki ma Pani pomysł na roz-
wiązanie problemów �nan-
sowych gminy? Podobno 
nawet bieżące i wymagalne 
zobowiązania nie są już re-
gulowane…
- Tu oczywiście nie ma cudow-
nej recepty. Na pewno będzie 
konieczna mozolna i długo-
trwała praca, niemal praca „u 
podstaw”. Głównym zadaniem, 
jakie bym sobie postawiła zarzą-
dzając gminą, byłaby na pewno 
restrukturyzacja zadłużenia. 
Według mnie parabanki nie są 
dobrym partnerem dla gminy. 
Mam na to pomysł, ale w chwili 
obecnej nie będę go ujawniać.

Czyli mówiąc wprost: skąd 
czerpałaby Pani środki nie-
zbędne na rozwiązanie tych 
trudnych problemów?
- Kompleksowo powinniśmy 
starać się uruchamiać wszystkie 
możliwości. Np. zasilenie naszej 
gospodarki mieszkaniowej z 
Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, skąd można czerpać nawet 
do 20-40% środków na inwe-
stycje, remonty i odtworzenie 
substancji mieszkaniowej. Inne 
gminy, np. Wałbrzych, z tych 
środków nawet budują nowe 
mieszkania komunalne. U nas 
do tej pory panował marazm. 
Według mnie wszelkie inwesty-
cje powinny być realizowane 
tylko i wyłącznie z do�nanso-
waniem zewnętrznym.

Ostatnio przebiegła przez 
Głuszycę informacja, że do-
stawca wody wstrzyma jej 
dostawy do nieruchomości 
gminnych. Czy Pani dopu-
ściłaby do takiej sytuacji?

- To oczywiście pokazuje dwie 
rzeczy: pierwsza – problem 
�nansowy, a druga - umiejęt-
ność zarządzania długiem i 
zobowiązaniami. Na pewno 
nie dopuściłabym do takiej 
sytuacji.

A jak ułożyłaby sobie Pani 
współpracę z radą miejską, 
której teraz tak brakuje?
- Tu rzeczywiście położyła-
bym nacisk na współpracę, 
wymianę poglądów rozmo-
wy, dyskusje i wspólne wy-
pracowywanie stanowisk. 
Chociaż umiem podejmować 
trudne decyzje, to uważam, 
że dzisiaj oba organy władzy 
powinny pamiętać o tym, że 
jadą na jednym wózku. Dobro 
mieszkańców naszej gminy 
jest najważniejsze i dlatego 
powinniśmy działać wspólnie 
w poszanowaniu wzajemnej 
autonomii.

Podobne problemy miała 
Alicja Ogorzelec z doborem 
współpracowników, których 
zmieniała jak rękawiczki. 
Czy Pani byłaby bardziej 
stała w swoich decyzjach 
personalnych?
- Niestety, to rzeczywiście chy-
ba był i jest jeden z podstawo-
wych problemów związanych 
z zarządzaniem. Osobiście 
stawiam na zaufanie do ludzi, 
nie traktuję ich jako podwład-
nych, ale raczej jako partne-
rów i współpracowników. 
Strach przed przełożonym 
powoduje tylko jedno: przeło-
żony nie otrzymuje rzetelnych 
informacji, a tym samym nie 
może skutecznie zarządzać 
gminą. Wiem, że Głuszyca po-
siada w swoich zasobach pra-
cowitych, rzetelnych, otwar-
tych i zdolnych ludzi. I takich 
ludzi starałabym się zagospo-
darować!

A których konkurentów naj-
bardziej się Pani obawia?
- Mam szacunek dla wszyst-
kich potencjalnych konkuren-
tów, ale jednocześnie deklaru-
ję czystą i uczciwą rywalizację 
i tego samego oczekuję od 
nich. Niech kompetencje i pro-
gramy zadecydują o wygranej. 
Mam swoje atuty, mam pomy-
sły i liczę na głosy mieszkań-
ców Głuszycy.

Żeby osiągnąć sukces w 
wyborach samorządowych 
należy mieć silną drużynę – 
kandydatów na radnych. Ma 
Pani taką ekipę?
- Wstępnie już rozmawiałam z 
kilkunastoma wartościowymi 
osobami i dzisiaj wspólnie już 
dyskutujemy o propozycjach 
programowych.

(walbrzych4you.pl, RED)
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Podpis elektroniczny

Wałbrzych, 601 82 23 71
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Dożywią dzieci
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starych Boga-
czowicach informuje, że ist-
nieje możliwość ubiegania 
się o pomoc w formie doży-
wiania dla dzieci uczących 
się na rok szkolny 2014/2015. 
Osoby zainteresowane tą formą 
pomocy mogą składać wnioski 
wraz z kompletem dokumen-
tów potwierdzających dochód 
wszystkich członków rodziny za 
sierpień 2014 roku, w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Bogaczowicach od 
1 do 10 września w godzinach 
urzędowania. Pomoc adreso-
wana jest do rodzin, w których 
dochód na jednego członka ro-
dziny nie przekracza kwoty 684 
złotych.

(RED)

Nowy plac
W Jedlinie Zdroju został 
otwarty zmodernizowany 
plac zabaw przy Alei Niepod-
ległości. Na placu zamonto-
wano nowoczesne urządzenia 
zabawowe dla dzieci, wykona-
no nowe ogrodzenie, toaletę 
ogólnodostępną przystosowa-
ną także do użytkowania przez 
osoby niepełnosprawne, a te-
ren został oświetlony.

(RED)

Sukces porcelany
Zestaw śniadaniowo-obia-
dowy „White Breakfast” Fa-
bryki Porcelany Krzysztof w 
Wałbrzychu znalazł się w �-
nale konkursu “Dobry Wzór 
2014”, organizowanego przez 
Instytut Wzornictwa Przemy-
słowego. To jedyny w Polsce 
konkurs, w którym oceniana 
jest jakość designu produktów i 
usług sprzedawanych na krajo-
wym rynku.

(RED)

Powiat Wałbrzyski oraz 
Gmina Czarny Bór zapraszają 
do udziału w „Konkursie Po-
wiatowym na Najładniejszy 
Wieniec Dożynkowy”, któ-
ry odbędzie się 31 sierpnia 
podczas Dożynek Gminnych 
w Czarnym Borze.

- W konkursie mogą uczest-
niczyć wieńce dożynkowe 
zgłoszone przez gminy powia-
tu wałbrzyskiego (z obszaru 
danej gminy może być złożony 
jeden wieniec dożynkowy). Do 
konkursu może zostać zgło-
szony wieniec, który formą i 
użytym materiałem nawiązuje 
do tradycji wieńców dożyn-
kowych występujących na te-
renie Polski (korony). W skład 
grupy wieńcowej może wcho-
dzić maksymalnie 10 osób. 
Wieńce dożynkowe zgłoszo-
ne do konkursu nie powinny 
przekraczać następujących 
rozmiarów: wysokość – 180 
cm, szerokość w podstawie 
oraz średnicy na całej wysoko-
ści wieńca - do 150 cm. Wieńce 
nie mogą zawierać elementów 

plastiku, styropianu, sztucz-
nych kwiatów itp. Konstrukcja 
wieńców musi umożliwić ich 
przenoszenie. Każda grupa 
wieńcowa powinna dołączyć 
do prezentowanego wieńca 
planszę informacyjną z nazwą 
gminy, którą reprezentuje. 
Zgłoszenia grup wieńcowych 
należy złożyć do 28 sierpnia 
2014 roku, do godziny 14.00, 
w Urzędzie Gminy w Czarnym 
Borze osobiście, pisemnie lub 
drogą elektroniczną: sekrete-
riat@czarny-bor.pl – wyjaśniają 
organizatorzy.

Rozstrzygnięcie konkursu 
odbędzie się 31 sierpnia 2014 
roku, podczas Czarnoborskich 
Dożynek Gminnych. Prezenta-
cja odbędzie się podczas mszy 
św. w kościele p.w Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Czar-
nym Borze o godzinie 12.00. 
Wystawienie wieńców do kon-
kursu oraz ich ocena przez jury 
odbędzie się podczas główniej 
ceremonii dożynkowej na sta-
dionie w Czarnym Boże.

(RED)

Oprócz poezji śpiewanej 
i piosenki autorskiej, będzie 
też blues, country i rock. Za-
grają i zaśpiewają: Bez Jacka, 
Centrala 57, Dorota Kuziela 
i Electric Roosters. Początek 
16 sierpnia o godz. 17.00 na 
stoku w Łomnicy w gminie 
Głuszyca. Wstęp wolny.

- Podczas VI Festiwalu z Gita-
rą na Stoku będzie można usły-
szeć zarówno gitary akustycz-
ne, jak i elektryczne. O godz. 
17.00 wystąpi Electric Roosters - 
bluesowa kapela, grająca także 
muzykę country, dobrze znana 
miłośnikom festiwalów w Mrą-

gowie. W tym czasie dla dzieci 
rozłoży się westernowe mia-
steczko, w którym animatorki 
zagwarantują dzieciom bez-
płatną zabawę w Dziki Zachód. 
O godz. 18.30 zagra i zaśpiewa 
znana uwielbiana przez miło-
śników poezji śpiewanej grupa 
Bez Jacka. Po niej, o godz.20.00 
mocne rockowe brzmienie, czy-
li Centrala 57, a na zakończenie 
z autorską piosenką wystąpi 
�nalistka 4. Edycji The Voice of 
Poland Dorota Kuziela - zapra-
sza Monika Bisek-Grąz, p.o. dy-
rektora CK-MBP.

(RED)

Wieńce dożynkowe

Z gitarą na stoku

Trwają prace przy re-
alizacji wielomilionowych 
inwestycji w Szczawnie-
-Zdroju: budowa kom-
pleksu oświatowo-spor-
towo- rekreacyjnego przy 
ul. Słonecznej oraz zago-
spodarowanie na cele re-
kreacyjno-sportowe części 
Wzgórza Gedymina i Sło-
necznej Polany.

Prace związane z budową 
kompleksu przy ul. Słonecz-
nej rozpoczęły się już w listo-
padzie 2013 r., a ich zakoń-
czenie zaplanowano na 2015 
r. Postęp prac widoczny jest 
gołym okiem, budowa jest 
mocno zaawansowana i 
przebiega planowo. Budy-
nek hali będzie się składał z 
pełnowymiarowej sali spor-
towej z areną główną, umoż-
liwiającą przeprowadzenie 
zajęć szkolnych, treningów 
i zawodów sportowych. W 
planie jest się budowę wi-
downi dla 300 osób. Arena 
główna umożliwi organi-
zację widowisk lub imprez 
estradowych. W budynku 
będzie węzeł sanitarny, szat-
nie, pomieszczenia na sprzęt 
sportowy, kotłownia itd. 
Obiekt będzie przystosowa-
ny do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. W ramach in-
westycji powstaną przyłącza 
wodno - kanalizacyjne, elek-
tryczne i telekomunikacyjne.

Zagospodarowanie Wzgó-
rza Gedymina na cele rekre-
acyjno-sportowe rozpoczęto 
w maju bieżącego roku, a 
zakończenie prac zaplano-
wano już na jesień. Budowa 
jest mocno zaawansowana, 
a prace przebiegają termino-
wo. Widać już ściany budyn-

Szczawieńskie inwestycje

W Szczawnie – Zdroju powstają nowe obiekty sportowo – rekreacyjne.

ku klubowego, trwają prace 
związane z wykonaniem 
podbudowy pod plac zabaw. 
W wyniku zagospodarowania 
części terenu Wzgórza Ge-
dymina i Słonecznej Polany, 
powstanie pawilon klubowo-
-socjalny, w którym zlokalizo-
wane będą m.in. ogólnodo-
stępne toalety, szatnie, punkt 
konsumpcyjny, pomieszcze-
nie biurowe i magazynowo-
-garażowe, a na zewnętrznej 
ścianie – niewielka ścianka 
wspinaczkowo-boulderingo-
wa. Ponadto powstaną m.in. 
ścieżka �tness wyposażona 
w różnorodne urządzenia do 
zewnętrznych ćwiczeń oraz 
terenowe miejsca wypo-

czynkowe, ogrodzony plac 
zabaw dla dzieci, wyposa-
żony w urozmaicone urzą-
dzenia zabawowe, terenowe 
miejsca wypoczynkowe w 
postaci leżaków zewnętrz-
nych zgrupowanych w pary. 
Wykonana zostanie niezbęd-
na infrastruktura techniczna 
(instalacja wodno-kanaliza-
cyjna i elektroenergetyczna), 
powstaną ciągi piesze. Za-
gospodarowany teren wy-
posażony będzie w elementy 
małej architektury typu ławki 
parkowe, siedziska widowni 
toru rowerowego, stojaki ro-
werowe, pojemniki na śmieci 
itp.

(RED)



Czwartek, 14 sierpnia 2014 r.

www.db2010.pl Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl

Sportowy raport

DB2010 .PL
S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  

R E K L A M A

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B,  58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792  fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Biuro Rachunkowo-Doradcze

Zacznij działać jeszcze dziś:
• założenie i zarejestrowanie w KRS 
 spółki z o.o. w 24 godziny!!!
• założenie i zarejestrowanie działalności 
 gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę !!!
• pozyskiwanie środków unijnych 
  oraz z Urzędu Pracy na start !!! oraz rozwój !!!
• prowadzenie bieżącej obsługi 
 rachunkowo – księgowej oraz kadrowej
• doradztwo finansowe

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

R E K L A M A

15 sierpnia rozpoczną się 
rozgrywki piłkarskiej klasy 
okręgowej, prowadzonej 
przez OZPN Wałbrzych. 
Wśród kandydatów do 
awansu do IV ligi wymienia-
na jest Victoria Świebodzice.

W sobotę piłkarze Victorii 
rozegrali ostatni mecz kon-
trolny przed inauguracją se-
zonu 2014/2015. Rywalem 
świebodzickiej drużyny był 
Granit Roztoka, który został 
rozgromiony aż 13:1! We 
wcześniejszych grach kon-
trolnych podopieczni trenera 
Marcina Kokoszki pokonali na 
własnym stadionie Lechię Pie-
chowice 6:2 (1:2) i Unię Jaro-
szów 5:4 (3:3), a ulegli Olimpii 
Kamienna Góra 1:3 (1:0) oraz 
Karolinie Jaworzyna Śląska1:2 
(0:2). Jednak ten ostatni mecz 
został przerwany w 65 min. z 
powodu ulewy, która zmieniła 
w rozlewisko boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią przy ul. Spor-
towej 15 w Świebodzicach. 
W zespole, który poprzedni 
sezon zakończył na 3 miejscu 
(53 pkt., 17 zwycięstw, 2 re-
misy, 11 porażek, bilans bra-
mek 70:44) i był najlepszy w 
rundzie wiosennej, udało za-
trzymać się wszystkich piłka-
rzy. Kadrę na rundę wiosenną 
uzupełnili: Artur Słapek z MKS 
Szczawno Zdrój, powracający 
z wypożyczenia do Granitu 
Roztoka Daniel Weber oraz 
wypożyczony z Górnika Wał-
brzych Daniel Kucharski.

Program 1 kolejki piłkar-
skiej klasy okręgowej - 15 
sierpnia, godz. 14.00: Zdrój 
Jedlina Zdrój - Piławianka 
Piława Górna, Skalnik Czar-

ny Bór - Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki, Unia Złoty Stok 
- Victoria Świebodzice, Zryw 
Gola Świdnicka - Stal Świdni-
ca, Trojan Lądek Zdrój - LKS 
Bystrzyca Górna, Włókniarz 
Kudowa Zdrój - Piast Nowa 
Ruda, Unia Bardo - Nysa 
Kłodzko, Karolina Jaworzyna 
Śląska - Iskra Jaszkowa Dolna. 
II kolejka: Victoria Świebodzi-
ce - Karolina Jaworzyna Ślą-
ska (17 sierpnia, godz. 17.00), 
Iskra Jaszkowa Dolna - Skal-
nik Czarny Bór, Trojan Lądek 
Zdrój - Zdrój Jedlina Zdrój, 
LKS Bystrzyca Górna - Zamek 
Kamieniec Ząbkowicki, Piła-
wianka Piława Górna - Włók-
niarz Kudowa Zdrój, Gola 
Świdnicka - Piast Nowa Ruda, 
Nysa Kłodzko - Unia Złoty 
Stok, Stal Świdnica - Unia Bar-
do.

W piątek rozpoczną się 
także rozgrywki piłkarskiej 
klasy A: Joker Jaczków - Su-
dety Dziećmorowice (12.00), 
MKS Szczawno Zdrój - Grom 
Witków (godz. 14.00), KS 
Walim - Czarni Wałbrzych 
(14.00), Wenus Nowice - 
Włókniarz Głuszyca, Zieloni 
Mrowiny - Biały Orzeł Mie-
roszów, Cukrownik Pszenno 
- Gwarek Wałbrzych, Unia Ja-
roszów - Nysa Kłaczyna, LKS 
Wiśniowa - Granit Roztoka. 
Następna kolejka (17 sierp-
nia): Czarni - Wenus (11.00), 
Sudety - Biały Orzeł (17.00), 
Cukrownik - KS Walim, Zie-
loni – Gwarek, Grom – Joker, 
Granit - MKS Szczawno Zdrój, 
Nysa – Włókniarz, Unia - LKS 
Wiśniowa.

(RED)

Faworyt 
ze Świebodzic?

• Przed piłkarkami AZS 
PWSZ Wałbrzych ostatnie 
dni przed startem I ligi – 
17 sierpnia o godz. 17.00 
nasze dziewczęta zagrają 
z AZS UJ Kraków. Po uda-
nym sparingu z Darborem 
Bolesławice (2:0) trenerzy 
Gryka i Jasiński chcieli jesz-
cze zagrać jedną grę kontro-
lną w najbliższą środę. Mecz 
z AZS Wrocław nie doszedł 
jednak do skutku, ponieważ 
wiele wrocławianek zostało 
powołanych do reprezen-
tacji Polski. W tym tygodniu 
trenerzy akademiczek mają 
nareszcie w komplecie swój 
zespół, bowiem wróciły z 
wakacji niektóre zawodnicz-
ki, a także dołączyły te, które 
do tej pory trenowały indy-
widualnie. W sumie kadra 
zespołu liczy aż 32 zawod-
niczki, dobrze więc, że część 
z nich będzie mogła grać w II 
drużynie, zgłoszonej do roz-
grywek III ligi dolnośląskiej. 
Ta zaś rozpocznie swoje 
rozgrywki 30 sierpnia. AZS 
PWSZ II Wałbrzych zagra na 
wyjeździe w Jedlinie-Zdroju 
z ligowym debiutantem - KS 
Zdrój.

• Wojciech Basiuk, trener 
reprezentacji Polski w 
piłce nożnej kobiet, ogło-
sił skład naszej kadry na 
sierpniowy mecz ze Szwe-
cją. Wśród 18 piłkarek zna-
lazła się nowa bramkarka 
AZS PWSZ Wałbrzych Daria 
Antończyk. Mecz eliminacji 
mistrzostw świata kobiet ze 
Szwecją Polski rozegrają 21 
sierpnia o godzinie 17.00 w 
Starogardzie Gdańskim.

• Edyta Botor i Klaudia 
Miłek z AZS PWSZ Wał-
brzych zostały powołane 
do reprezentacji Polski 
piłkarek nożnych do lat 
17. W towarzyskim meczu 
z Białorusią całe spotkanie 
rozegrała Klaudia Miłek, a 
Polki zremisowały 1:1 (gola z 
rzutu karnego zdobyła w 22 
min. Wiktoria Marszewska). 
12 i 14 września podopiecz-
ne Niny Patalon zmierzą się 
w towarzyskim dwumeczu z 
reprezentacją Szwajcarii.

• Piłkarze Górnika Wał-
brzych bezbramkowo 
zremisowali w Limanowej 
z Limanovią w ostatnim 
meczu 2 kolejki II ligi. W 81 
min. Grzegorz Michalak nie 
wykorzystał rzutu karnego, 
a gospodarze kończyli za-
wody w 10 (relacja na http://
sport.db2010.pl/?p=1480). A 
już w sobotę do Wałbrzycha 
zawita dobry znajomy wał-
brzyskich piłkarzy – Raków 
Częstochowa. W siedzibie 
Górnika prowadzona jest 

przedsprzedaż biletów na 
spotkanie, które zostanie 
rozegrane o godz. 17.00 na 
stadionie przy ul. Ratuszo-
wej. Bilety można nabywać 
w budynku Aqua-Zdroju w 
czwartek (14.08) godz. 8:00 
– 12:00 oraz 15:00 – 20:00. W 
sobotę (w dniu meczu) kasy 
będą czynne od godziny 
15:00. Wciąż można naby-
wać karnety na rundę jesien-
ną lub cały sezon. W związku 
z tym, że jeden mecz już się 
odbył (z Błękitnymi Stargard 
Szczeciński) są one tańsze o 
5 złotych. Karnet na rundę 
jesienną kosztuje 54,90, a 
karnet na cały sezon 94,90. 
Do każdego karnetu doda-
wany jest prezent od spon-
sora – browaru Wojak.

• W przerwie między sezo-
nami Michał Bartkowiak 
podpisał kontrakt ze Ślą-
skiem i w barwach nowego 
klubu zadebiutował w so-
botę w 4 kolejce piłkarskiej 
ekstraklasy. Wałbrzyszanin 
na boisku w Bełchatowie po-
jawił się w 86 minucie, zastę-
pując Flavio Paixao. Wrocła-
wianie przegrali 0:2. Dzień 
później Michał Bartkowiak 
został wystawiony przez 
trenera Piotra Jawnego w 
zespole rezerw. W pierw-
szym meczu nowego sezonu 
III ligi Śląsk II podejmował 
zdegradowany z II ligi UKP 
Zielona Góra. Wrocławianie 
przegrali 0:1, a porażka zo-
stała dodatkowo okupiona 
kontuzją Bartkowiaka, który 
w 36 minucie meczu, przy 
stanie 0:0, nabawił się ura-
zu. Wałbrzyszanin został od-
wieziony karetką do szpitala 
z podejrzeniem złamania 
lewej nogi.

• Igor Łasicki rozegrał 
pierwsze spotkanie w 
trzecioligowym zespole 
AS Gubbio Calcio 1910. 
Jego drużyna przegrała w 
Pucharze Włoch 3:4. Przypo-
mnijmy: pochodzący z Bo-
guszowa – Gorc Igor Łasicki, 
który grał w młodzieżowych 
zespołach Górnika Gorce, 
Górnika Wałbrzych i Zagłę-
bia Lubin, w poprzednim 
sezonie wystąpił w jednym 
meczu Serie A w barwach 
SSC Napoli. Nowy sezon spę-
dzi jednak na wypożyczeniu 
w trzecioligowym klubie z 
Umbrii. AS Gubbio 1910 po-
przedni sezon zakończyło 
na 12 miejscu. Debiut Igora 
Łasickiego w nowym klubie 
nastąpił w sobotnim meczu 
Coppa Italia Lega Pro. W 
spotkaniu przeciwko Ascoli 
Picchio FC 1898 boguszo-
wianin grał od pierwszej do 
ostatniej minuty, a jego ze-
spół uległ 3:4.

• W czwartek, 14 sierpnia, 
rywalizacją o Pucharu Wój-
ta Dobromierza rozpocz-
nie się Górski Wałbrzyski 
Wyścig Kolarski, jedyna w 
Polsce etapówka dla kobiet. 
W tym roku w GWWK wystar-
tują także juniorzy. Program 
wyścigu: 14 sierpnia– czwar-
tek, godz. 16.00 – I etap Do-
bromierz (start wspólny); 
15 sierpnia– piątek, godz. 
15.00 – II etap Dzierżoniów 
– Roztocznik; 16 sierpnia – 
sobota, godz. 9:00 – III etap, 
jazda indywidualna na czas 
Wałbrzych - Stary Julianów, 
18:50 – IV etap kryterium 
uliczne, juniorzy, Wałbrzych 
(Aleja Podwale), 20.00 – ko-
biety open, Wałbrzych (Aleja 
Podwale); 17 sierpnia – nie-
dziela, godz. 10:00 – V etap 
(start wspólny) Świebodzice, 
godz. 13.00 – zakończenie 
wyścigu i dekoracja.

• Pod znakiem defektów 
upłynęły kolarzom KKW 
Jama Wałbrzych zawo-
dy Pucharu Polski MTB w 
Sławnie. - Pierwszego dnia 
Pucharu Polski MTB w Sław-
nie zawodnicy KKW JAMA 
Wałbrzych wystartowali 
w eliminatorze. Do �nału 
awansowało dwóch naszych 
kolarzy: drugie miejsce zajął 
Łukasz Szymczuk, natomiast 
Mateusz Banaś był 4, a był 
to dal niego debiut w XCE. 
Na 5 pozycji uplasował się 
Filip Helta, który także de-
biutował w eliminatorze, a 
Patrycja Piotrowska zajęła 8 
miejsce. Dodajmy, że do 1/8 
�nału awansowali Emil Gęb-
ski i Emil Bisek. Drugi dzień 
Pucharu Polski był - nieste-
ty - pechowy dla naszych 
zawodników. W niedzielę 

odbyły się wyścigi XCO. 
Swojego wyścigu nie ukoń-
czyła Patrycja Piotrowska, z 
powodu defektu musiał tak-
że wycofać się Łukasz Szym-
czuk. W wyścigu juniorów 
FIlip Helta zerwał na ostat-
niej rundzie łańcuch, przez 
co spadł z drugiej na czwar-
tą pozycję, a Mateusz Banaś 
był piąty – relacjonuje Piotr 
Stokłosa, prezes KKW Jama 
Wałbrzych.

• Została podpisana umo-
wa o współpracy w zakre-
sie prowadzenia i rozwoju 
produktu turystycznego 
Strefa MTB Sudety. Do-
kument podpisali Andrzej 
Laszkiewicz – burmistrz 
Mieroszowa i przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Strefa 
MTB Sudety: Piotr Walczak 
(skarbnik) i Łukasz Pokorski 
(członek zarządu). Strefa MTB 
Sudety jest to rozwijający się 
produkt turystyczny, który 
swoim zasięgiem obejmuje 
tereny od gminy Mieroszów 
aż do Srebrnej Góry. Stworzo-
na sieć to kilkaset kilometrów 
wytyczonych i oznakowa-
nych tras typu mtb, przebie-
gających przez całe pasmo 
Gór Sowich, części Gór Ka-
miennych i Wałbrzyskich. 
Jest to prawdziwy raj dla mi-
łośników kolarstwa górskie-
go. Trasy posiadają rewela-
cyjne walory krajobrazowo 
- przyrodnicze. Znajduje się 
na nich również niezliczona 
ilość niespotykanych nigdzie 
indziej atrakcji turystycznych. 
W ramach Strefy MTB w gmi-
nie Mieroszów funkcjonować 
będą trzy najtrudniejsze pę-
tle: czerwona, czarna i zielona 
o łącznej długości 53 km.

(RED)
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 
www.willawalbrzych.gratka.pl

PROWIZJA BIURA DO NEGOCJACJI!

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
54m2,  Podgórze, ul. Niepodległo-
ści, 1 piętro, cena 55 tys.zł. -  DO 
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
36m2, Podzamcze, parter, balkon, 
cena 83tys.zł. po częściowym 
remoncie, 74 666 42 42, 515 510 
032 .
WILLA-  Sprzedamy 2 pokoje, 
48m2, Podzamcze,1 piętro  w 
czteropiętrowcu , cena 120 000zł. 
74 666 42 42, 608 318  866
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 290 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 po-
koje z aneksem kuchennym, 41m2 
, Podgórze, I piętro, cicha okolica, 
ogródek, cena - 49 000 zł!!! 74 666 
42 42, 507 153 166
WILLA – Do sprzedania 3 pokoje, 
po remoncie, P.Góra, ul.Nałkow-
skiej, 50,8 m2, cena 160 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pok. 63m2 na 
Podzamczu, 6 piętro, cena 139 tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3 
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 80 
tys.zł. 74 666 42 42,  507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, po remoncie 
119m2, działka: 722m2 cena 210 
tys.zł. 74 666 42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na 
Białym Kamieniu, po remoncie, 
22m2, 37900zł!!  74 666 42 42, 515 
510 032
WILLA – Sprzedamy rozkładowe 2 
pokoje po remoncie, 41m2 , Biały 
Kamień, w bloku, 100 tys .zł. –74 
666 42 42, 608 318 866.
WILLA – Sprzedamy dom wolno-
stojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi, 
działka 520m2, cena 350 tys.zł!!! 
– do negocjacji, 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z łazienką i wc na N. Mieście, 1 
pięrto, 36m2, cena 42 tys.zł. cicha 
lokalizacja, 74 666 42 42, 507 153 
166
WILLA – Sprzedamy pokój z kuch-
nią na N.Mieście, 41m2, 1 piętro,  
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA - Sprzedamy 1 pok, z łazien-
ką i wc, 38m2, Podgórze, okolice 
Kaszubskiej, 39500zł. balkon, 74 
666 42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 2 balkony , Podzamcze, 
52 m2, 135 tys. zł. 74 666 42 42 , 
608 31 88 66 
WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42

jm dom
agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum 
Obrotu Nieruchomościami

Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19, 
tel. 607 212 315

www.jmdom.otodom.pl
JMDOM do wynajęcia kawalerka 
19 m2  Piaskowa Góra  550 zł 74 
6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia kawalerka 
w nowym budownictwie  26 m2  
Biały Kamień  750 zł 74 6660919, 
607212315
JM DOM do wynajęcia mieszkanie 
w Świebodzicach – Cierniach 80 
m2 z ogrodem  800 zł 74 666 09 
19, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe Piaskowa Góra ul. 
Nałkowskiej  850  zł 74 6660919, 
607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe Podzamcze 48 m2  
1100  zł 74 6660919, 607 212 315
JMDOM do sprzedania 2 poko-
jowe mieszkanie Piaskowa Góra  
41 m2  85.000  74 666 0919, 607 
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe 36 m2  Piaskowa 
Góra 1 piętro 110.000 zł  do 
zamieszkania   607 212 315, 74 
666 09 19
JM DOM sprzedam kawalerka z 
jasną kuchnią i balkonem 30 m2  
Piaskowa Góra 1 piętro 80.000 zł  
do zamieszkania   607 212 315, 74 
666 09 19 
JM DOM mieszkanie 83 m2 dwu-
poziomowe Świebodzice z działką  
i garażem 205.000 zł 607 212 315, 
74 666 09 19

Sprzedam dwupokojowe mieszka-
nie w Głuszycy Górnej- parter, 33 
m2. Cena 50 tys. zł. tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam dom w Łomnicy 330 m2, 
działka 1500 m2, 5 pokoi ( pensjo-
nat, gospodarstwo agroturystyczne). 
Cena 850 tys. zł tel.882 068 300 - 600 
186 884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Jedlince 
blisko Głuszycy 60 m2 cena 50 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411
Sprzedam komfortowe mieszkanie 
w Głuszycy 98m2, 3 pokoje, pierw-
sze piętro. Cena 195 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411
Sprzedam dwa mieszkania w 
Mieroszowie łącznie 130 m2, wysoki 
standard, zadbana działka, garaż. 

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889 

oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84

WILLA –  Sprzedamy 42m2 na Bar-
dowskiego, po remoncie -  87 000 
zł.  74 666 42 42, 608 318 866.
WILLA – Sprzedamy 38 m2, 2 
pokoje po remoncie na  Nowym 
Mieście, 92 tys.zł.  74 666 42 42, 
608 318 866.
WILLA – Sprzedamy dom na Bia-
łym Kamieniu, 240 m2, po remon-
cie , okolice ul. Bema, cena 475 tys.
zł.  74 666 42 42, 608 31 88 66
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje w 
spokojnej okolicy Nowego Miasta, 
słoneczne 52m2, cena 119 000zł. 
do negocjacji 74 666 42 42,  515 
510 032
WILLA -  OKAZJA! Kawalerka 
24m2na Piaskowej Górze, cena 64 
tys.zł. DO NEGOCJACJI! 74 666 42 
42 , 507 153 166.
WILLA-  Super lokalizacja! Sprze-
dam 3 pok. 72m2 na Podzamczu, 
cena 169 tys.zł. 74 666 42 42, 608 
31 88 66
WILLA- Sprzedamy  dużą kawa-
lerkę  na Białym Kamieniu, 39m2,  
cena 85tys zł. 74 666 42 42, 608 
31 88 66
WILLA- Sprzedamy 4 pokoje, 
90m2, okolice ul.Batorego, 1 
piętro, cena 185tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 5 
pokoi po remoncie, B.Kamień, 
79m2, cena 125000zł.  666 42 42, 
608 31 88 66.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie, 1p/4p , 28m2, Piaskowa 
Góra, 80 tys.zł. 666 42 42, 608 31 
88 66.
WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 
na Szczawienku, 26 m2, 45 tys.zł. 
CENA DO NEGOCJACJI !  74 666 42 
42, 515 510 032.

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA –  OKAZJA ! PODZAM-
CZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 
48m2, 2 piętro w 10, po kapital-
nym remoncie, cena 135.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro 
w 4, cena 129.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35,5m2, 1 
piętro w 10, cena 87.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro 
w 11, 119.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna,  3 pokoje, 63m2, 9 piętro w 
10, cena 126.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, 
2 pokoje rozkładowe, 35m2, 10 
piętro w 11, cena 78.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 4 pokoje, 84m2, 7 piętro 
w 10, cena 167.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, 2 pokoje, 48m2, 5 piętro 
w 10, cena 125.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 54m2, 6 piętro 
w 7, cena 146.000zł, po remoncie, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, kawalerka, 27m2, 3 piętro 
w 4, cena 75.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, lokal użytkowy, 56m2 z 
witryną, cena 136.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA,  kawalerka z jasną kuchnią, 
28m2 z balkonem, 3 piętro w 4, 
65.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
42m2, 2 pokoje z jasną kuchnią, 4 
piętro w 4, cena 83.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY KA-
MIEŃ, kawalerka, 45m2, okna PCV, 
cena 27.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424
RENOMA – Szczawno-Zdrój, 4 
pokoje, 116m2, całe drugie piętro 
w kamienicy, ogród i garaż, cena 
210.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA –   SKRAJNA SZEREGÓW-
KA NA SZCZAWIENKU Ul. Witosa, 
160m2, 5 pokoi, cena 499.000zł 74 
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 385.000zł MOŻLI-
WA ZAMIANA NA 3 POKOJE NA 
BIAŁYM KAMIENIU 74 840 40 40, 
693 223 424
RENOMA – DOM LUBOMIN, 7 
pokoi, 160m2, działka 1800m2, 
cena 249.000zł 74 840 40 40, 512 
085 489
RENOMA – DOM PIASKOWA GÓRA 
WOLNOSTOJĄCY, 5 pokoi, 110m2, 
działka 520m2, cena 350.000zł 74 
840 40 40, 693 223 424
RENOMA –  SZEREGÓWKA NA 
PIASKOWEJ GÓRZE ul. Orłowicza, 
160m2, 5 pokoi, cena 430.000zł 74 
840 40 40, 693 223 424

Cena 240 tys zł.  tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
75 m2, 2 pokoje, ogródek, pierwsze 
piętro. Cena 139 tys. zł tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w 
Głuszycy 67 m2, 1 piętro. Cena 129 
tys.  tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
110 m2, 3 pokoje do remontu- taras, 
ogródek. Cena 140 tys. zł tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam mieszkanie na parterze w 
Głuszycy 65 m2, 3 pokoje z tarasem 
i ogródkiem. Cena 130 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 36 
m2, 2 pokoje. Cena 95 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam dwie  działki budowlane 
w Bolesławicach blisko Świdnicy. 
Cena 50 zł/m2 netto. tel.882 068 300 
- 600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
97 m2, 3 pokoje- 1 piętro. Cena 150 
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- Zimna Woda. 1485 m2 – 
38 ty zł i 3395m2 – 130 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam komfortowy apartament 
w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje, komi-
nek, 1 piętro, garderoba. Cena 155 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam lokal użytkowy w Głu-
szycy 200 m2, przy głównej drodze, 
parter. Cena 120 tys. tel.882 068 300 
- 600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam część domu do remontu 
w Ścinawce Dolnej, 107 m2, 4 po-
koje, tarasy. Cena 110 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam dom w Kamiennej Górze, 
7 pokoi, działka o pow. 700m2. Cena 
425 tys. zł tel.882 068 300 - 600 186 
884 numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
40 m2, 2 pokoje- do remontu, par-
ter. Cena 31 tys zł. tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam dom z budynkiem na 
działalność gosp. w Domanowie 
powiat kamiennogórski. Cena 160 
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam budynek mieszkalny (5 
mieszkań) w Walimiu - działka 4400 
m2 cena 205 tys. tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam działkę budowlaną w 
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

Sprzedam dom z działka 1,5 ha  
blisko Bolkowa 5 km – Park Krajobra-
zowy Chełmy. Cena 250 tys. tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam mieszkanie na Piaskowej 
Górze, 41 m2, 2 pokoje, balkon, 4 
piętro. Cena 96tys. tel. 882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie dwupo-
ziomowe ul. Wańkowicza, 40m2, 
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys. zł 
tel.882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

Euro Dom Nieruchomości
Pl. Zamenhofa 1/28 

(Hala Targowa Manhatan)
58-309 Wałbrzych

www.eurodom.walbrzych.pl

Dla zdecydowanych klientów 
z gotówką pilnie poszukujemy 
Mieszkania 1, 2, lub 3 pokojo-
wego na Piaskowej Górze, lub 
Podzamczu, może być zadłużone, 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 97 66 30

Sprzedam dom wolnostojący o 
pow 150m z działką 1100m na 
Podgórzu, cena 249 tys. Tel 606 
97 66 30

Sprzedam wyremontowaną 
szeregówkę na Piaskowej Górze, 
doskonała lokalizacja, cena 319 
tys.tel. 606 97 66 30

Dom Jugowice pow 140m działka 
366m. Cena 199tys. Tel.793 111 
130

Dom w zabudowie szeregowej 
Gaj, pow 112 m2 działka 600 m2 
cena 250tys tel. 883 334 486

OKAZJA!!! MS-1249 Głuszyca ul. 
Łukasiewicza o pow. 49M2 po 
kapitalnym remoncie, I piętro, za-
budowa kuchenna w cenie,  cena 
119 tys. Tel. 606 97 66 30

OKAZJA !!! Podzamcze 1-piętro, 2 
pokoje po kapitalnym remoncie, 
48m cena 147 tys.793 111 130

MS-1588 Piaskowa Góra kawaler-
ka o pow. 24m. Cena 54 tys. Tel. 
793 111 130

MS-1495 Piaskowa Góra 2-pokoje 
do odświeżenia pow. 33m. Cena 
72 tys. Tel. 883 334 481

MS -1585 Podzamcze 2pokoje 
rozkładowe 1-piętro pow. 36M  
Cena 89 tys Tel. 883 334 481

MS-1450 Podzamcze 2-pokoje po 
kapitalnym remoncie pow. 48m. 
1Piętro Cena 147 tys. Tel. 793 
111 130

MS-1599 Biały Kamień kawalerka 
do remontu pow. 26m. Cena 28 
tys. Tel. 883 334 486

MS-1574 Piaskowa Góra; 2 pokoje; 
34m2; 2 piętro z 10; cena 85 tys 
do negocjacji tel 534 210 153

MS-1298 Biały Kamień 2-pokoje 
pow. 46M cena 85 tys. Tel. 534 
210 153

MS-1603 Szczawno Zdrój; 2 pok; 
pow 48m2; cena 139 tys po kapi-
talnym remoncie tel 534 210 153

MS-1383 Śródmieście 3 pokoje o 
pow. 83 m2 do remontu. Cena 89 
tys do negocjacji. Tel. 534 210 153

MS- Piaskowa Góra 3-pokoje o 
pow. 45M 3 piętro w 4 piętrowcu. 
Cena 109 tys. Tel. 883 334 481

MS-1322 Podamcze 3-pokoje 
ładne ,3piętro o pow. 63m. Cena 
155 tys. Tel. 793 111 130

MS-1600  Podzamcze 3-pokoje 
pow.60m. Cena 129 tys. Tel. 534 
210 153

MS-1539 Biały Kamień 3-pokoje 
wyremontowane pow. 58m. 
Ogródek. Cena 135tys. Tel. 793 
111 130

MS-1403 Śródmieście 3-pokoje  
pow. 60m. Cena 52 tys. Tel. 883 
334 486

Działki budowlane bogata oferta 
Wałbrzych i okolice  cena  już od 
25 tys. tel. 793 111 130

LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o 
pow. 320 m w  Rynku przy parkin-
gu, cena 4500. tel. 606 976 630

Zamienię własnościowe 2 pokoje 
na Piaskowej Górze o pow. 41M, 
na kawalerkę również na Piasko-
wej Górze, tel. 606 97 66 30

Bogata oferta wynajmu, ceny już 
od 600 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, 
tel. 793 111 130

JM DOM mieszkanie 81 m2 Jedli-
na Zdrój  3 pokoje, 115.000 zł 607 
212 315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu okoli-
ce ul. Fałata z ogrodem i garażem 
460.000, 607212315, 74 666 09 19
JMDOM sprzedam pół domu 
Piaskowa Góra 180 m2 z ogrodem 
i garażem 260.000  607 212315, 
74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 33 m2  pokój 
z kuchnią i łazienką, Nowe Miasto   
49.000 zł 607 212 315, 74 666 
09 19
JM DOM mieszkanie 65 m2  3- 
pokojowe 9 piętro , Podzamcze  
148.000 zł 607 212 315, 74 666 
09 19
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 
40 m2 Śródmieście po generalny 
remoncie 72.000 , 607 212 315, 74 
666 09 19 
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 
50 m2 Stary Zdrój , ul. Bardow-
skiego  do zamieszkania 99.900 , 
607 212 315, 74 666 09 19 
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JASIAK–BOGUSZÓW GORCE, 3 
POKOJE, 57 M2, WYSOKI PARTER, 
NOWE BUDOWNICTWO, DO 
ODŚWIEŻENIA, 105 000,- TEL. 730-
303-888 MS-0771N

JASIAK–WAŁBRZYCH BIAŁY 
KAMIEŃ 1 POKÓJ, 35 M2, WYSOKI 
PARTER, 69 000,- Z  OGRÓDKIEM 
I GARAŻEM, TEL. 730-303-888 
MS-0742N

JASIAK–BOGUSZÓW GORCE, 2 
POKOJE, 43 M2, NOWE BUDOW-
NICTWO Z OGRZEWANIEM MIEJ-
SKIM, 43 000,- TEL. 730-303-888 
MS-0717N

JASIAK–WAŁBRZYCH, POD-
ZAMCZE, 3 POKOJE, 62 M2, DO 
REMONTU, 126 000,- TEL. 730-
303-888 MS-0659N

JASIAK-OKAZJA, KAWALERKA-
,27M2, 7 PIĘTRO, PIĘKNY WIDOK, 
ŚRÓDMIEŚCIE, 65.000 DO NEGO-
CJACJI, TEL 883-981-344

JASIAK-OKAZJA, 2 POKOJE, 41M2, 
1 PIĘTRO, NOWE BUDOWNICTWO, 
OKOLICE BEMA, CENA 93 000ZŁ 
TEL. 883-981-344

JASIAK- PIASKOWA GÓRA, 2 
POKOJE, 35M2,1 PIĘTRO, DO 
WPROWADZENIA, CENA 115 
000ZŁ, KONTAKT 883-981-344

JASIAK - BIAŁY KAMIEŃ, 3 POKO-
JE, 1 PIĘTRO, 6OM2, MOŻLIWOŚĆ 
DOKUPIENIA GARAŻU, 129 900, 
KONTAKT 883-981-344

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKA-
NIA DO KUPIENIA W SZCZAWNIE-
-ZDROJU W CICHYM MIEJSCU DO 
200.000,- ZŁ, 2-3 POKOI, PARTER 
DO II PIĘTRA. ZAPRASZAMY DO 
WSPÓŁPRACY. TEL. 535-586-888. 
PILNE!

JASIAK – SŁONECZNE MIESZKA-
NIE Z WIDOKIEM, VII PIĘTRO W 
WIEŻOWCU, DWA POKOJE, 51 M2, 
BALKON, NOWE OKNA PCV. CENA 

58-309 Wałbrzych, Kusocińskiego 5,

walbrzych@wgn.pl   74 842 90 60, 

WGN Nowe Miasto, sprzedam 
mieszkanie za 38 tys. zł, 1 piętro, 
ładne, bardzo dobra cena  38  tys.
zł , tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa , bardzo ładne 
mieszkanie, do wprowadzenia, 
82m, 3 pokoje, stare budownic-
two, 165 tys. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa , sprzedam 3 po-
koje, widna kuchnia, 51m, parter, 
bardzo dobra lokalizacja, cena  do 
uzgodnienia. , 74 842 90 60. 

WGN mieszkanie 2 pokoje, 43m, 
Nowe Miasto, po kapitalnym 
remoncie, do wprowadzenia, 
dobra lokalizacja, 115 tys. tel. 74 
842 90 60. 

WGN mieszkanie w Szczawnie, 
93m, na 1 piętrze, 3 ładne pokoje, 
bardzo okazyjna cena 132 tys. zł, 
tel. 74 842 90 60.

WGN Boguszów, ładne duże 
mieszkanie 71m, pierwsze piętro, 
2 pokoje, przystępna cena 70 tys. 
zł tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa, bardzo ładne, 
2 pokoje rozkładowe, 37m, na 
pierwszym piętrze, po kapitalnym 
remoncie, 120 tys. tel.74 842 90 
60.

WGN Szczawno-Zdrój,  mieszka-
nie 59m, 2 pokoje , 1 piętro, wol-
ne od zaraz, ogrzewanie gazowe, 
ogródek, 150 tys.neg. 74 842 90 
60,SM/3643.

WGN Szczawno, dom 4 pokoje, 
70m, sprzedam za 290 tys. zł 
lub zamienię na  mieszkanie w 
Wałbrzychu z dopłatą, tel. 74 842 
90 60, 

WGN Nowe Miasto, do wprowa-
dzenia  mieszkanie 65m, 3 pokoje 
, rozkładowe ,1 piętro, najlepsza 
lokalizacja, ogródek , tel. 74 842 
90 60.

WGN Nowe Miasto, ładne 
mieszkanie 3 pokojowe, 65m, na 
1 piętrze, ogrzewanie gazowe,105 
tys. zł, tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam mieszkanie 
Piaskowa Góra, 41m, dwa pokoje, 
widna kuchnia, czwarte  piętro, 
cena 86 tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN mieszkanie na Piaskowej 
Górze, 65 m, 2 ładne duże pokoje,  
pierwsze piętro, cena tylko  65 tys. 
zł tel. 74 842 90 60, SM/3611.

WGN dom w okolicach Dobromie-
rza , 160m, 6 pokoi, duża działka 
1,1 ha, cena ofertowa 315 tys. zł , 
tel. 74 842 90 60.

WGN dom w okolicach Strzego-
mia,  4 pokoje, działka 3900m, 
cena ofertowa 230 tys. zł, tel. 74 
842 90 60.

WGN  Podzamcze, bardzo ładne 
mieszkanie, 51m, 2 pokoje, roz-
kładowe, cena 125 tys. zł,dobra 
lokalizacja, 74 842 90 60.

WGN Świebodzice, bardzo ładne 
mieszkanie wysoki standard, 53m, 
2 pokoje, bardzo dobra  cena 130 
tys.okazja,  74 842 90 60, 

WGN Piaskowa, domy w zabu-
dowie szeregowej 3-4  pokoje w 
cenach od 275 tys. zł do zamiesz-
kania, tel. 74 842 90 60.

Z A P R A S Z A M Y
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK, 

WAŁBRZYCH, 
ul. LEWARTOWSKIEGO 5, 

W GODZ. 9-17. 
TEL. 74 665 03 88

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKA-
NIE, 57 M2, 3 PIĘTRO, 2 POKO-
JE, KUCHNIA W ZABUDOWIE, 
ŁAZIENKA Z WC, OGRZEWANIE 
GAZOWE. CENA: 99 500 ZŁ (NR. 
OFERTY 1845 ) -(74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - SZCZAWNO-ZDRÓJ, DOM 
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, 120 
M2, GARAŻ, DZIAŁKA OD 170 M2 
DO 220 M2. CENA: 298 000 ZŁ ( 
NR. OFERTY 1593)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ, DOM, 
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 165 
M2, DZIAŁKA 930 M2, 5 POKOI, 
JASNA KUCHNIA Z WYŚCIEM NA 
TARAS I OGRÓD, OGRZEWANIE 
GAZOWE, GARAŻ WOLNOSTO-
JĄCY. CENA : 530 000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - DZIAŁKA BUDOWLANA, 
OKOLICE WAŁBRZYCHA, 1827 M2, 
REGULARNE KSZTAŁTY , DZIAŁKA 
OGRODZONA Z DWÓCH STRON. 
OKAZYJNA CENA: 40 000 ZŁ - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – SOBIĘCIN, PÓŁ DOMU, 92 
M2, DZIAŁKA 550 M2. 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC, MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI 
PODDASZA. CENA: 215 000 ZŁ ( 
NR. OFERTY 1577 )- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – BOGUSZÓW GORCE, LO-
KAL NA SPRZEDAŻ, PARTER, DWA 
LOKALE Z OSOBNYMI WEJŚCIAMI, 
54 M2, POW. HANDLOWA: 50 
M2, OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE, 
BEZPOŚREDNI CIĄG KOMUNI-
KACYJNY, CENA: 70 000 ZŁ ( NR. 
OFERTY 1835 )- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - WAŁBRZYCH, DZIAŁKI, 2116 
M2, 2114 M2. DZIAŁKI BUDOW-
LANE, SPOKOJNA OKOLICA, 
NOWE DOMKI JEDNORODZINNE. 
WSZYSTKIE MEDIA. CENA ZA 
DZIAŁKĘ: 100 000 ZŁ - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON - KONRADÓW, PÓŁ DOMU, 
130 M2, 3 POKOJE, JASNA DUŻA 
KUCHNIA Z JADALNIĄ, OGRÓD: 
1041 M2. CENA: 260 000 ZŁ ( NR. 
OFERTY 318 )- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - STARY ZDRÓJ, DOM, BLIŹ-
NIAK, 102 M2, DZIAŁKA 424 M2, 
OGRZEWANIE GAZOWE, 3 POKO-
JE, SALON, KUCHNIA Z JADALNIĄ 
, DWIE ŁAZIENKI Z WC. W CENIE 
MEBLEKUCHENNE I SZAFY. CENA 
: 360 000 ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – SOBIĘCIN, MIESZKANIE, PO 
KAPITALNYM REMONCIE, 1 PIĘ-
TRO, 2 POKOJE,JASNA KUCHNIA, 
ŁĄZIENKA Z WC. OGRZEWANIE 
KOMINKOWE- CENA: 59 000 ZŁ- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – PIASKOWA GÓRA, 
MIESZKANIE, KAMIENICA, 74 M2, 
PARTER, 4 POKOJE, KUCHNIA W 
ZABUDOWIE, ŁAZIENKA Z WC I 
PRZEDPOKÓJ. WYDZIERŻAWIONY 
OGRÓD. CENA 99 000 ZŁ - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – ŚCISŁE ŚRÓDMIEŚCIE WAŁ-
BRZYCHA, LOKAL DO WYNAJĘCIA 
LUB SPRZEDAŻY,89,12 M2 Z 
GARAŻEM, SALA SPRZEDAŻY, PO-
MIESZCZENIE BIUROWE, SOCJAL.
OGRZEWANIE GAZOWE, DUŻA 
WITRYNA BEZPOŚREDNIO PRZY 
ULICY. CENA NAJMU 1300 ZŁ , 
CENA ZAKUPU : 199 000 ZŁ  - (74) 
843 33 33,(74) 666 66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE, 
101 M2, 2 PIĘTRO, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC, 
PRZEDPOKÓJ, DUŻE JASNE, WY-
SOKIE MIESZKANIE, OGRZEWANIE 
GAZOWE. CENA: 120 000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI ( NR. OFERTY 1834 )- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON - ŚWIEBODZICE, MIESZKA-
NIE, 80 M2, 1 PIETRO, 3 POKOJE, 
OTWARTA KUCHNIA W ZABU-
DOWIE. MIESZKANIE W PEŁNI 
UMEBLOWANE. OGRZEWANIE 
GAZOWE. CENA : 250 000 ZŁ - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – PODZAMCZE, MIESZKA-
NIE, 63 M2, 9 PIĘTRO, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC, 
PRZEDPOKÓJ, TARAS. CENA: 130 
000 ZŁ DO NEGOCJACJI- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON – DOM, OKOLICE WAŁBRZY-
CHA, POWIERZCHNIA 100 M2, 
DZIAŁKA 900 M2, 3 POKOJE, DO 
REMONTU, CO WĘGLOWE. GARAŻ 
W BRYLE BUDYNKU. CENA: 180 
000 ZŁ- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

ABC NIERUCHOMOŚCI

ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych

Mieszkania od 39 000 zł !! 

Tel.(74) 307 03 16, 694 845 618

Pilnie szukamy mieszkań w Wał-
brzychu i okolicach dla zdecydo-
wanych klientów! Tel.(74) 307 03 
16, 694 845 618

3 pokoje na Piaskowej Górze, 45 
m2,cena: 98 tys! Tel. (74) 307 03 
16, 694 845 618

Piaskowa Góra, 2 piętro w budyn-
ku 4-ro piętrowym, 54 m2, cena: 
139 tys. Tel. (74) 307 03 16, 694 
845 618

Kawalerka  na Piaskowej górze, 
cena:59 tys! Tel. (74) 307 03 16, 
602 826 652

Podzamcze, 3 pokoje , 63 m2, 
cena: 119 tys! (74) 307 03 16, 530 
478 500

Wałbrzych, świetna lokalizacja, 44 
m2, cena: 42 tys!(74) 307 03 16, 
530 478 500

Biały Kamień, 26 m2, nowe bu-
downictwo, cena: 50 tys! (74) 307 
03 16, 530 478 500

Rusinowa, super lokalizacja, zielo-
na okolica,43 m2, cena: 65 tys. Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421

Wolnostojący dom na działce 
1000 m2, na Poniatowie, cena: 
139 tys. Tel.(74) 307 03 16, 694 
845 618

kiem na zieleń, 48m2, II-piętro, 
po remoncie. Cena 135 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-665-504, 74 842-12-84

SOWA, Boguszów Gorce, kawa-
lerka,26m2, I piętro do wprowa-
dzenia w nowym budownictwie. 
Cena 69 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410, tel. 502-657-640, 
74 842-12-84

SOWA, Świebodzice, 2 pokoje, 
40m2. Cena 71 000 do negocjacji. 
Polecam !!!! Licencja nr 2410, tel. 
502-657-640, 74 842-12-84

SOWA, Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, IV piętro. Cena 99 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-657-640, 74 842-12-84

SOWA, Podzamcze, 3 pokoje do 
wprowadzenia, 63m2. Cena 139 
000 do negocjacji. Licencja nr 
2410, tel. 502-657-640, 74 842-
12-84

SOWA, Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
43m2. Cena 120 000 do negocja-
cji. Licencja nr 2410, tel. 519-121-
102, 74 842-12-84

SOWA, Nowe Miasto , kawalerka, 
36m2. Cena 42 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410, tel. 519-121-102, 
74 842-12-84

SOWA,Śródmieście, 1 pokój, 
37m2. Cena 50 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410, tel. 519-121-102, 
74 842-12-84

SOWA, Nowe Miasto, 1 pokój, 
52m2. Cena 68 000. Licencja nr 
2410, tel. 519-121-102, 74 842-
12-84

VICTORIA, Kuźnice, ładne , duże 
mieszkanie , 4 pokoje, 76m2, I pię-
tro. Cena 140 000 do negocjacji.  
Licencja nr 2410, tel. 519-121-104, 
74 842-12-84

VICTORIA, Boguszów , śliczne 
wyremontowane mieszkanie, 
4 pokoje, 80m2, niskie koszty 
utrzymania. Cena 115 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
519-121-104,  74 842-12-84

VICTORIA , Szczawno Zdrój, spo-
kojna okolica, 100m2, 3 pokoje, 
duża weranda z wyjściem do 
ogrodu. Cena 299 000 do nego-
cjacji. Polecam!! Licencja nr 2410, 
tel. 519-121-104, 74 842-12-84

VICTORIA, Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 40m2, po remoncie, 3 piętro. 
Cena 159 000 do negocjacji!!! 
Licencja nr 2410, tel. 519-121-104, 
74 842-12-84

VICTORIA, Piaskowa Góra, 33m2, 
wysoki parter. Cena 69 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-657-353, 74 842-12-84

VICTORIA, Szczawno Zdrój, 
okolice, działka ze stawem, 
pow. 4800m2. Cena 139 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-657-353, 74 842-12-84

VICTORIA, okazja, Stary Zdrój, ul. 
Bardowskiego, 2 pokoje. Licencja 
nr 2410, tel. 502-657-353, 74 
842-12-84

VICTORIA, Świebodzice, 78m2, 
2pokoje do wykończenia. Cena 
115 000 do negocjacji. Licencja 
nr 2410, tel. 502-657-353, 74 
842-12-84

BON – OKOLICE STRZEGOMIA, 
POW. ŚWIDNICKI, DZIAŁKI 
BUDOWLANE, POWIERZCHNIA 
DZIAŁKI 1000 M2. MOŻLIWOSĆ 
KUPIENIA 2 DZIAŁEK JAKO JEDNĄ 
CAŁOŚĆ. CENA: 60 000 ZŁ- (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33,

BON – BIAŁY KAMIEŃ, MIESZ-
KANIE, 1 PIĘTRO,46 M2, DWA 
POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC , PRZEDPOKÓJ.CO WĘGLOWE. 
CENA : 70 000 ZŁ - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 

BON – STARE BOGACZOWICE, 
DZIAŁKA BUDOWLANA, 1092 M2, 
MEDIA W SĄSIEDZTWIE DZIAŁKI, 
ZIELONA I PIĘKNA OKOLICA. 
CENA: 98 2800 ZŁ ( NR. OFERTY 
1816 )- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - DZIAŁKA ROLNA, OKOLICE 
GŁUSZYCY, POWIERZCHNIA 3772 
M2.PIĘKNA ZIELONA OKOLICA, 
BLISKO STAWY. CENA : 30 000 ZŁ 
ZAPRASZAMY !!- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

89.000,- DO NEGOCJACJI! TEL. 
535-586-888. MS-0739B

JASIAK – DZIAŁKA 6100 M2 OBJĘ-
TA PLANEM ZAGOSPODAROWA-
NIA NA ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ 
W BOGUSZOWIE (U PODNÓŻA 
CHEŁMCA) Z ZABUDOWANIAMI. 
CENA 50.000,- ZŁ OKAZJA! TEL. 
535-586-888 RS-0039B

JASIAK - OKAZJA! DWUPO-
ZIOMOWE MIESZKANIE PRZY 
UL. BARDOWSKIEGO W WAŁ-
BRZYCHU, 2 POKOJE, KUCHNIA, 
ŁAZIENKA, WC, DWIE SYPIALNIE 
PODDASZOWE. CENA 99.900,- ZŁ 
DO NEGOCJACJI! KONTAKT TEL. 
535-586-888. MS-0639B.

JASIAK – OKAZJA ! MIESZKANIE W 
ZIELONEJ CZĘŚCI PODGÓRZA 1 
POKÓJ, 40 M2 Z OGRÓDKIEM,  33 
000,- TEL. 603-861-411

JASIAK–OKAZJA ! SPRZEDAM BU-
DYNEK MIESZKALNO USŁUGOWY, 
DWUPOZIOMOWY, W DOBREJ 
CZĘŚCI BOGUSZOWA-GORC, 175 
M2, 120 000,- TEL. 603-861-411

JASIAK – KOMFORTOWE, PO 
KAPITALNYM REMONCIE, 82 M2, 
165 000,- PIASKOWA GÓRA TEL. 
603-861-411

JASIAK-SPRZEDAM PÓŁ DOMU Z 
MAŁYM OGRÓDKIEM, W CICHEJ 
I ZIELONEJ CZĘŚCI SZCZAWNA 
ZDROJU, CENA 279 900,- TEL. 603-
861-411

JASIAK-GRUNTY POD PENSJONAT 
I ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ, 13 
ZŁ/M2, CENA TYLKO DO POŁOWY 
WRZEŚNIA TEL. 603-861-411

JASIAK –WAŁBRZYCH, PIASKOWA 
GÓRA, 3 POKOJE DO ODŚWIEŻE-
NIA 124 000,- DO NEGOCJACJI 
TEL. 535-985-088. 

JASIAK –WAŁBRZYCH, NOWE 
MIASTO, 47M2, 2 POKOJE, STAN 
DOBRY. IDEALNA LOKALIZACJA. 
CENA  80 000,- DO NEGOCJACJI! 
TEL. 535-985-088. MS – 0675K.

JASIAK –PIASKOWA GÓRA, 2 
POKOJE, DO WPROWADZENIA, 
37M2, ZIELONE OTOCZENIE. 
CENA 110.000,- DO NEGOCJACJI. 
TEL. 535-985-088. 

JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE 
MIASTO, 4M2, 2 POKOJE, C.O. 
GAZOWE, DOBRA LOKALIZACJA. 
CENA 93 000,- DO NEGOCJACJI. 
TEL. 535-985-088. MS – 0583K.

SOWA, Piaskowa Góra, śliczne,  po 
remoncie kapitalnym, 3 pokojowe 
mieszkanie, II piętro, 58m2. Cena 
169 000 do negocjacji. Licencja 
nr 2410, tel. 502-665-504, 74 
842-12-84

SOWA, Piaskowa Góra, śliczne, po 
remoncie kapitalnym, 2 pokojowe 
mieszkanie z jasną kuchnią, II 
piętro , 40m2. Cena 139 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-665-504, 74 842-12-84

SOWA, Podzamcze, śliczne , 
rozkładowe, po remoncie kapi-
talnym, 3 pokoje, II piętro, 54m2.
Cena 162 000 do negocjacji.  
Licencja nr 2410, tel. 502-665-504, 
74 842-12-84

SOWA, Podzamcze, mieszkanie 
2-pokojowe z pięknym wido-
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SZYBKA 

POŻYCZKA 
TEL: 733-818-528 

Oferujemy  ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe oraz na życie 

BIURO: ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE UBEZPIECZENIA
Pojemność cena przy zniżce 60%

do 700cm3 194zł
701-900cm3 230zł

901-1100cm3 258zł
1101-1300cm3 279zł
1301-1500cm3 325zł
1501-1600cm3 353zł
1601-1800cm3 396zł
1801-2000cm3 418zł
2001-2400cm3 466zł

powyżej 2400cm3 548zł

I INNE

SZYBKA POŻYCZKA 
bez zdolności kredytowej

szansa z komornikiem

CHWILÓWKI na dowód
także dla osób bez dochodu

KREDYTY KONSOLIDACYJNE
Wałbrzych, Piaskowa Góra

Hala Manhattan, BOX 54
wejście naprzeciw Rossmann
Tel. 600 731 232 w godz. 9-16

HURTOWNIA OPON „KING TYRES”

OFERUJE OPONY 
W NAJNIŻSZYCH CENACH 

W KRAJU! 
DOSTĘPNE 

WSZYSTKIE ROZMIARY!

UL. STARACHOWICKA 3
Tel: : 795-772-020

SKUP AUT
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH! 

GOTÓWKA 
OD RĘKI! 

Tel: : 795-002-003 

AGENCJA CZYSZCZĄCA 
„PROFESIONAL”

- PRANIE TAPICEREK 
I DYWANÓW! 

DOJAZD NA TERENIE 
WAŁBRZYCHA GRATIS! 
Tel: : 74-844-69-95, 

795-772-020 
PROFESIONAL.IJ@GMAIL.COM

Burmistrz Mieroszowa 
informuje, 

że dnia 14 sierpnia 2014 roku, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Mieroszowie Plac Niepodległości 1 
– II piętro, obok pokoju nr 8 

wywieszono wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, 

dzierżawy, oddania w użytkowanie 
wieczyste lub najem.

Wykaz podlega wywieszeniu 
na okres 21 dni.
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WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 

montaż anten 
satelitarnych 
i naziemnych 
tel.: 501-674-338 

i 74-854-17-12

660-676-243
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ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

POŻYCZKA 
POZABANKOWA 

TEL: 696-119-853  

NAPRAWA 
SKUTERÓW I QUADÓW 

(odbiór i dowóz)
CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 12B 

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel. (74) 844 52 33, 

722-181-622 

RATY

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, ODDŁUŻENIOWE, 
POŻYCZKI POZABANKOWE 

DO 24 TYS. 
POŻYCZKI OD 100 ZŁ 

DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.  
58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

NAGŁE WYDATKI ?!
SZUKASZ GOTÓWKI ?!

• BEZ poręczycieli
• BEZ zabezpieczeń

BEZPŁATNE 
DORADZTWO

DECYZJA W 1 MINUTĘ !

ul.Broniewskiego 65C
728 765 048, 74 664 83 85

ul.Nowy Świat 1A, IIp.
796 600 006

Wydzierżawię 
w Wałbrzychu 

obiekt handlowy o pow. 
90m2 z pełnym zapleczem 

soc. W atrakcyjnym miejscu 
Podzamcza ul. JP II. 

Tel. 74/842-65-92, 
607-712-722.

USŁUGI

(4) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPI-
CERKI MEBLOWEJ, DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, CZYSZCZENIE 
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ 
– KONKURENCYJNE CENY! TEL: 
535-424-624. 
(3) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne. – TANIO! Tel. 
607-218-533.
(3) USŁUGI REMONTOWE 
ŁAZIENKI, KUCHNIE KOMPLEK-
SOWO. TEL. 790-542-123. 
(3) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH” 
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE, 
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE, 
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DY-
WANY ITP. TEL: 795-673-485.
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn 
do szycia domowych i przemy-
słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 
723-265-731.
(3) Naprawy sprzętu radiowo- 
telewizyjnego, wszystkie �rmy, 
gwarancja, dojazd do klienta. 
Kontakt: 505 87 49 92. 
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA- 
Całodobowo. Tel. 726-005-726 
tanio, szybko, profesjonalnie, 
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTE-
RZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM 
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ 
DO UZGODNIENIA. TEL. 790-
709-590

PRACA

(10) Opiekunka osób starszych w 
Niemczech. Od zaraz. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel. 725-248-935.

NIERUCHOMOŚCI

(5) Do wynajęcia nowe, 2-pok. 
mieszkanie 48m2 z aneksem 
kuchennym w Szczawnie Zdr. 
Cena: 1500 zł. Tel. 502-665-504. 
(5) Do wynajęcia mieszkanie 
37m2 (umeblowane, wszystkie 
media, CO) na Nowym Mieście. 
Tel. 668-307-813.
Super okazja! Uzbrojone działki 
budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 
Pomieszczenia biurowe do 
wynajęcia. Obiekt posiada bardzo 
dobrą lokalizację , położony jest 
w centrum Wałbrzycha, składa się 
z trzech pomieszczeń biurowych , 
holu, łazienki , WC, dogodny par-
king. Dostępne media : energia 
elektryczna, woda , własne c.o., 
linie telefoniczne oraz Internet. 
Tel. 74 847 60 32.
(2) Sprzedam mieszkanie na 
Podzamczu. 3 pokoje, łazienka 
osobna z wc, duży balkon, 
54m2, II piętro, pełen rozkład, 
po kapitalnym remoncie. Do 
mieszkania przynależy piwnica. 
Cena 163 000 do negocjacji. 
Kontakt 505-653-045
(2) Sprzedam dom + 4 ha gruntu 
rolnego w Strudze - 300 tys. zł 
lub zamiana na mieszkanie 2 
pokojowe w Wałbrzychu. Tel. 519 
82 95 51.

MOTORYZACJA

(3) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. TEL. 889-093-150.

Masz �rmę i płacisz 
za dużo za prąd?!
Zadzwoń: 
791 87 34 77

Pomożemy Ci 
obniżyć rachunki!


